
Titel:

Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder

(On financial reporting issues in Danish district heating companies)

Kandidatspeciale på cand.merc.aud-studiet

Copenhagen Business School Studerende: Mai Hartz
Institut for Regnskab og Revision Studerendes cpr-nr.: 190181-XXXX
Cand.merc.aud-studiet Dato for aflevering: 14. december 2015
Vejleder: Thomas Ryttersgård

Specialet indeholder:
172.591 anslag
78 sider / 75,86 normalsider
(ekskl. forside, forfattererklæring,
litteraturliste og bilag)

Mai Hartz



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 1 af 105

Indholdsfortegnelse
0. EXECUTIVE SUMMARY 4

1. FORORD 5

2. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 6

2.1. INDLEDNING 6

2.2. PROBLEMFELT 6

2.3. PROBLEMFORMULERING 8

2.4. SPECIALETS AKADEMISKE BIDRAG OG FORMÅL 8

2.5. SPECIALETS OPBYGNING 9

2.6. AFGRÆNSNING 10

2.7. BEGREBSDEFINITION 12

3. METODE 13

3.1. VIDENSKABSTEORETISK TILGANG 13

3.1.1. Hermeneutik 13

3.2. METODISKE FORMÅL OG UNDERSØGELSESDESIGN 14

3.3. DATAINDSAMLING 15

3.3.1. Primære data 16

3.3.2. Sekundære data 17

3.4. VURDERING AF VALIDITET OG RELIABILITET 17

3.4.1. Validitet 17

3.4.2. Reliabilitet 18

4. VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISREGULERING - EN KORT INDFØRING 19

4.1. VFL KAPITEL 4 19

4.1.1. VFL § 20 19

4.2. SUPPLERENDE REGLER OM PRISFASTSÆTTELSE 20

4.2.1. Anmeldelsesbekendtgørelsen 20

4.2.2. Afskrivningsbekendtgørelsen 20

4.2.3. Vejledning til budget- og priseftervisning, samt ”Varmeprisen rigtigt første gang” 21

5. REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN 22

5.1. A.M.B.A. 22

5.1.1. Særligt om a.m.b.a.’er og regnskabsklasse A 22

5.2. A/S 23

5.3. FORSKELLE I REGNSKABSAFLÆGGELSEN 23

5.3.1. Budgettal 25

6. Hvile-i-sig-selv 26

7. Indledende regnskabsanalyse 29

7.1. ANALYSEN OVERORDNET 29

7.2. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 30



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 2 af 105

7.3. NUL-RESULTAT 30

7.4. BUDGETTAL OG AFSTEMNING MELLEM VFL OG ÅRL 31

7.5. OVER- OG UNDERDÆKNINGER 31

7.6. TIDSMÆSSIGE FORSKELLE I FORBRUGERBETALINGER 31

7.7. TILSLUTNINGSBIDRAG 32

7.8. HENLÆGGELSER TIL SENERE INVESTERINGER 32

7.9. EGENKAPITAL 33

7.10. DELKONKLUSION 33

8. ANALYSE 34

9. TILSLUTNINGSBIDRAG 35

9.1. VFL’S REGLER 35

9.2. ÅRL’S REGLER 35

9.2.1. Kapitaltilførsel 35

9.2.2. Nettoomsætning 36

9.2.3. Modregning i kostpris for materielle anlægsaktiver 37

9.2.4. Reguleringsmæssig overdækning (forpligtelse) 39

9.2.5. IFRIC 18 40

9.2.6. Delkonklusion 42

10. Henlæggelser til senere investeringer 44

10.1. VFL’S REGLER 44

10.2. ÅRL’S REGLER 44

10.2.1. Definition 44

10.2.2. Indregning og måling – opkrævning af henlæggelser til senere investeringer 45

10.2.3. Indregning og måling – anvendelse af opkrævede henlæggelser til senere investeringer 45

10.2.4. Præsentation 46

10.3. DELKONKLUSION 46

11. REGULERINGSMÆSSIG OVER-/UNDERDÆKNING 48

11.1. FORBRUGSREGNSKABET CONTRA REGULERINGSMÆSSIG OVER-/ UNDERDÆKNING 48

11.2. PRISFASTSÆTTELSE 48

11.3. REGULERINGSMÆSSIG OVER-/ UNDERDÆKNING 48

11.3.1. Overdækning 49

11.3.2. Underdækning 53

12. Urealiserede omkostninger og tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger 55

12.1. FORSKELLE MELLEM VFL OG ÅRL 55

12.2. HVAD ER ET RESULTAT? 56

12.3. RESULTATET OVER TID 57

12.3.1. Afskrivninger 58

12.3.2. Urealiserede omkostninger / indtægter 59

12.4. DELKONKLUSION 60



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 3 af 105

13. IMMATERIELLE RETTIGHEDER VED SKROTNING 61

13.1. VFL’S REGLER 61

13.2. ÅRL’S REGLER 61

13.3. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 61

13.3.1. Definition 62

13.3.2. Erhvervet rettighed eller oparbejdet rettighed? 62

13.3.3. Indregning og måling 63

13.3.4. Præsentation 64

13.3.5. En praktisk problemstilling 64

13.4. DELKONKLUSION 64

14. ERHVERVSSTYRELSENS NOTAT 65

14.1. NOTATETS FORMÅL OG INDHOLD 65

14.2. NEDSKRIVNING 65

14.2.1. Nedskrivning ifølge ERST 66

14.3. INDREGNING AF OVER- / UNDERDÆKNING 69

14.4. PRÆSENTATION AF OPSPARET OVERSKUD PÅ EGENKAPITALEN 69

14.5. DELKONKLUSION 70

15. FREMTIDENS REGULERING 71

15.1. ANBEFALING 71

16. KONKLUSION 73

16.1. SPECIALETS FORMÅL 73

16.2. KONKLUSION 73

16.2.1. Tilslutningsbidrag 73

16.2.2. Henlæggelser til senere investeringer 74

16.2.3. Reguleringsmæssig over-/underdækning 74

16.2.4. Urealiserede omkostninger og tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger 74

16.2.5. Immaterielle rettigheder ved skrotning 75

16.2.6. Erhvervsstyrelsens notat 75

16.2.7. Fremtidig regulering 75

17. PERSPEKTIVERING 77

18. LITTERATURFORTEGNELSE 79

19. BILAG 1 - BEGREBSDEFINITION 83

20. BILAG 2 - INTERVIEWS 85

21. BILAG 3 - NOTAT OM REGNSKABSAFLÆGGELSE FOR VARMEVÆRKER 87

22. BILAG 4 - MAIL FRA ERHVERVSSTYRELSEN TIL DELOITTE 100

23. BILAG 5 - INDLEDENDE REGNSKABSANALYSE 102



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 4 af 105

0. Executive Summary

Aim of the thesis at hand is to analyze the effect that rate regulation has on certain areas of financial reporting

for Danish district heating companies. Danish rate regulation is quite comprehensive compared to other Euro-

pean countries due to the monopoly status of the district heating companies.

A district heating company is, according to Danish legislation, not allowed to earn money over a period. As a

result, investors are not interested in owning these companies, as it is impossible to make a satisfying profit.

As results of rate regulation, there are certain areas of income, costs, assets and liabilities that are not “normal”

as in a commercial business, because rate regulation has rules that are not immediately compliant with the

Danish law of financial statements1.

In this thesis, I therefore chose to analyze the areas that to me are most important. My choice of “important

areas” are been based on interviews, analyzing eleven financial reports and on my own experience – as I have

worked with auditing and advisory to the supply-business for the past 10 years.

For each item, I analyzed different theoretic ways to measure and present the item in the financial statements;

primarily based on the Danish regulation of financial reporting, but also based on international standards where

relevant.

The items analyzed in the thesis are:

Connection fee, Contingencies for future investments, Regulatory surplus and deficit, Unrealized costs and

timely differences in consumer payment, Intangible assets (rights) when scrapping tangible fixed assets, Note

on rate regulated activities from the Danish Business authorities (2010)

The primary conclusions are that for each item there are generel indications of the right way to treat the item

in the financial statement. Still it is difficult though, because there are substantial differences that needs to be

assessed for every item and every company.

The thesis also concludes a general need for guidance – or even special rules that allows exceptions for the

district heating companies that ensures compliance between the regulatory rules and the general laws of finan-

cial statements. This obviously means changes in legislation, but will in my opinion ensure the value for the

user of the financial statements, where today at least the consumers’ need of knowledge of prices of the heating

and budgets are not met.

1 ”Årsregnskabsloven”
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1. Forord

I min hverdag er jeg så heldig at være omgivet af nogle af de dygtigste specialister inden for regnskab og

revision i forsyningssektoren. Det har været enormt inspirerende at have dybe, faglige diskussioner med kol-

legaerne i branchen – og det er netop gennem de faglige diskussioner, at jeg har fået ideen til nærværende

speciale.

Jeg har gennem længere tid søgt efter litteratur, som på et højt fagligt niveau beskæftiger sig med regnskab for

forsyningsvirksomheder underlagt særlovgivning. Bortset fra en enkelt udgivelse fra EY, må jeg konstatere,

at det ikke eksisterer. Derfor håber jeg, at mit speciale kan være med til ikke alene at vække interessen hos

læseren, men også til, at der bliver fokus på de regnskabsmæssige problemstillinger, der rent faktisk eksisterer.

Jeg vil især gerne rette en tak til Lisa Svensen fra Deloitte og Michael N.C. Nielsen fra EY for inspiration,

værdifuld sparring, faglige udfordringer og ikke mindst et ”kærligt spark” i den rigtige retning, når det har

været nødvendigt.
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2. Indledning og problemformulering

Indledning

I mit daglige arbejde bruger jeg en stor del af min arbejdstid på at servicere forsyningssektoren. Det er et

spændende arbejde, der blandt andet er interessant, fordi der konstant er nye og vanskelige problemstillinger,

som skal håndteres. Forsyningssektoren omfatter et meget stort antal virksomheder2 og er blandt de mest re-

gulerede brancher i Danmark. Sektoren er underlagt en række regulatoriske regler, som hovedsageligt er til for

at sikre, at vi som forbrugere ikke betaler for meget for forsyningsydelserne. Reglerne angiver, hvad der må

og skal indregnes i priserne for henholdsvis el, vand og spildevand, varme og gas. Der er forskellige love og

regler for de forskellige forsyningsarter, hvilket ikke gør området mindre kompliceret – men det er samtidig

også med til at gøre området spændende at arbejde med, fordi der er så mange særregler, som konstant udvikler

sig på baggrund af nye politiske vinde, love, regler, vejledninger og praksis, som det er nødvendigt at følge

med i og fortolke.

Som revisorer støder vi ofte på udfordringer i forhold til årsregnskabet. Virksomhederne skal typisk aflægge

regnskaber efter årsregnskabsloven – men de skal opgøre priserne efter de regulatoriske regler, hvor både

værdier, indtægter og omkostninger i et vist omfang opgøres efter andre principper. Det giver en række udfor-

dringer i forhold til samspillet mellem de regulatoriske regler i særlovgivningen og årsregnskabsloven, som

bestemt ikke eksplicit angiver svaret på, hvordan forskellige regnskabsposter kan, skal eller bør behandles.

Som følge af, at der er forskellige regulatoriske regler for de enkelte forsyningsarter har jeg i nærværende

speciale valgt at fokusere på fjernvarmevirksomheder for derved alene at fokusere på ét sæt af særregler.

Problemfelt

Tidligere var der store forskelle i regnskabsaflæggelsen for forsyningsvirksomhederne, ikke mindst fordi der

var tvivl om, hvordan en række poster skulle behandles – og om de overhovedet kunne (og skulle) indgå i

årsregnskabet. Derfor udgav Erhvervsstyrelsen i maj 2011 et notat om ”Regnskabsaflæggelse i forsyningsvirk-

somheder underlagt prisregulering”3. Notatet fokuserede særligt på 3 forhold:

1. Nedskrivningstest på anlægsaktiver

2. Indregning af over- / underdækninger i årsrapporten

3. Præsentation af indskudt kapital og overskud, som ikke kan udloddes

Herved blev der lidt mere klarhed over den regnskabsmæssige behandling af enkelte regnskabsposter – men

samtidig rejste notatet en række yderligere spørgsmål, ligesom notatet tolkes forskelligt. Det skyldes blandt

2 Der findes ikke et egentligt overblik over antallet af virksomheder i sektoren, men Deloitte alene havde i finansåret

2012/13 i Danmark en kundeportefølje på vel over 700 virksomheder inden for branchen ”Energy and utilities”. Der er

således tale om et væsentligt område. Kilde: Deloittes økonomiafdeling

3 ERST 1
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andet, at notatet er skrevet i meget overordnede termer, og at det dækker samtlige virksomheder underlagt

prisregulering; frem for at detaljere til de enkelte forsyningsarter og forholde sig til særlovgivningen inden for

hver enkelt forsyningsart. Samtidig er notatet skrevet på et så højt niveau, at det ikke kan forventes at den

almindelige regnskabsbruger, end sige forsyningsvirksomhederne selv, reelt har mulighed for at forstå det. En

stor del af min arbejdstid går med at rådgive mine kunder om behandlingen af forskellige former for omkost-

ninger og indtægter, herunder rådgivning omkring forskelle mellem regnskabsmæssig behandling og regula-

torisk behandling.

EY har udgivet en bog om varmeforsyningsloven4, som blandt andet indeholder EY’s forslag til et model-

regnskab for varmevirksomhederne. Som deltager i Deloittes branchegruppe for energi og forsyning har jeg

selv været med til at udvikle et tilsvarende (internt) model-regnskab, som fortsat er under udarbejdelse. I for-

bindelse med dette arbejde har jeg konstateret, at vi selv blandt de store revisionshuse – som tilsammen er

revisorer for størstedelen af landets forsyningsvirksomheder og som beskæftiger landets dygtigste branchespe-

cialister - ikke nødvendigvis er enige om fortolkningen af den regnskabsmæssige behandling af flere specifikke

regnskabsposter.

I internationale sammenhænge afventes for tiden et arbejde i IASB, hvor det overvejes at tilføje særlig regule-

ring af regnskabsaflæggelsen for takstregulerede virksomheder i IFRS-reglerne. Det er min personlige hold-

ning, at der er et stort behov for regulering – men at der også er behov for, at det bliver tilstrækkeligt detaljeret,

hvis problemstillingerne reelt skal afklares. Risikoen er, at regnskaberne (for)bliver forskellige, samt at det

bliver tiltagende vanskeligt at læse regnskaberne, fordi det kræver indgående branche- og regnskabsforståelse

at forstå regnskaberne. Særligt i de lidt mindre varmeselskaber, der typisk er forbrugerejet (a.m.b.a.) vil dette

være med til at vanskeliggøre forståelsen for regnskabsbrugerne, som i dette tilfælde typisk er den helt almin-

delige forbruger, altså ”Hr. og Fru Danmark”, der bare gerne vil have oplyst, hvordan varmeprisen udvikler

sig de kommende år – og hvorfor prisen stiger eller falder løbende. Hvis der ikke gribes ind over for dette, kan

man fristes til at spørge, hvad værdien af årsregnskabet for forsyningsvirksomhederne egentlig er? Et årsregn-

skab, der alene er til gavn for myndighederne? Et årsregnskab, der reelt kan anvendes som beslutningsgrundlag

og fortælle noget om virksomhedens værdi? Eller blot et stykke papir, som arkiveres i skuffen?

Det er på denne baggrund, at jeg har valgt at beskæftige mig med regnskabsmæssige problemstillinger i fjern-

varmevirksomheder. Jeg vil fokusere på de regnskabsposter, hvor forskelle eller uklarheder mellem Årsregn-

skabslovens regler og Varmeforsyningslovens regler efter min vurdering er størst og der, hvor det er min er-

faring, at vi har flest faglige diskussioner om indregning og måling. Jeg redegør nærmere for valget nedenfor

i problemformulering og afgrænsning.

4 EY 1
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Problemformulering

Specialet er udarbejdet ud fra følgende gennemgående problemstilling:

Hvilke regnskabsmæssige problemstillinger giver samspillet mellem Varmeforsyningsloven og Årsregn-

skabsloven for fjernvarmevirksomheder – og hvad er den teoretisk mest korrekte løsning heraf?

Problemstillingen vil blive behandlet gennem besvarelse af nedenstående problemformulering:

 Hvilke regler for regnskabsaflæggelse er fjernvarmevirksomhederne underlagt?

 Hvori består de regnskabsmæssige udfordringer for fjernvarmevirksomheder?

 Hvordan kan de regnskabsmæssige udfordringer løses ud fra de nuværende regler?

 Hvad er forventningen til den fremtidige regulering af regnskabsaflæggelsen?

Specialets akademiske bidrag og formål

I nærværende afsnit beskrives specialets formål og det bidrag, som udarbejdelsen af specialet forsøger at give

til forståelse og løsning af problemstillingen.

Specialets akademiske bidrag er naturligt relateret til problemformuleringen og problemfeltet.

Specialet omhandler helt overordnet de regnskabsmæssige problemstillinger, som fjernvarmevirksomhederne

støder på. Der tages afsæt i et ønske om at belyse hvori problemstillingerne består, hvilke lovreguleringer der

er afgørende; og ikke mindst, hvordan en mulig fortolkning og dermed løsning på problemstillingerne KAN

udformes. Konklusionerne der drages ud fra analysen, er dermed mit bud på, hvad der er den for tiden mest

korrekte løsning; baseret på tilgængelige regler, teori og empiri. Dette er for så vidt den faglige del af specialet,

som primært retter sig mod revisorerne, men også mod myndighederne, som skal tage stilling hertil. Denne

del vil naturligt også have interesse for regnskabsansvarlige (CFO’s) i forsyningsvirksomhederne.

Jeg har dog også et ønske om at belyse, hvor vanskeligt dette område rent faktisk er at navigere i, for derigen-

nem at sætte fokus på problemstillingerne og forhåbentlig være med til at sikre, at myndighederne (eller ek-

sempelvis revisorernes brancheorganisation) tager problemstillingerne op og når til enighed om, hvordan hver

enkelt problemstilling regnskabsmæssigt bør behandles. Det er således mit ønske at være med til at sætte fokus

på manglende ensartethed – og i sidste ende det, som efter min vurdering reelt medfører en risiko for, at der er

manglende værdi af de årsregnskaber, som hvert år udarbejdes, revideres, godkendes og indsendes til myndig-

hederne. Årsregnskaber, som naturligvis skal udarbejdes fordi det er et krav; men jeg mener, at der er et behov

for at forholde sig til, om årsregnskaberne i den nuværende form har tilstrækkelig værdi for regnskabslæser og

som reelt ikke er brugbar og forståelig for hverken regnskabsbrugere, beslutningstagere eller til statistikformål.

Og hvem har de så egentlig en værdi for? Denne del af specialets budskab følger i perspektiveringen og retter

sig i højere grad mod lovgiver og myndigheder.
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Specialets opbygning

I dette afsnit beskrives specialets opbygning. Hensigten med opbygningen af specialet på denne måde er, at

læseren på bedste vis guides igennem først problemfeltet og derefter en analyse, som leder frem til løsningen

af problemstillingerne.

Det indledende afsnit giver en generel introduktion til specialets problemfelt, samt relevans, motivation og

akademiske bidrag. Derefter følger et afsnit omkring afgrænsning. Efterfølgende afsnit omhandler valgte vi-

denskabsteoretiske metode, samt en redegørelse for den anvendte empiri.

Herefter følger et teoretisk kapitel, som beskriver og diskuterer de teoretiske regler og praksis på området,

samt deres sammenhæng – herunder relevante bestemmelser i Varmeforsyningsloven og Årsregnskabsloven.

Så følger analyserende kapitler, som behandler udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger (på regnskabs-

post-niveau) og på baggrund af den anvendte teori og empiri diskuterer og analyserer jeg de mulige løsninger,

der findes for ”korrekt” behandling af regnskabsposten og hvordan denne løsning forholder sig til henholdsvis

særlovgivning og Årsregnskabsloven. Analysen er delt op i emner baseret på de udvalgte regnskabsposter.

Derefter følger et konklusionsafsnit, som samler op på de øvrige afsnits mest relevante forhold og konklusio-

ner, samt besvarer specialets problemformulering.

Endeligt følger en perspektivering omkring fremtidens regnskabsaflæggelse for branchen og et ”outlook” i

forhold til værdien og potentialet af fremtidens årsregnskaber for fjernvarmevirksomhederne.
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Figur 1 – opbygning af specialet

Kilde: Egen tilvirkning, som viser opbygningen af specialet

Afgrænsning

Det overordnede problemfelt i specialet er udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger for fjernvarmevirk-

somheder. Det betyder, at jeg afgrænser mig fra at berøre regnskabsmæssige problemstillinger i andre former

for virksomheder – særligt forsyningsvirksomheder inden for andre forsyningsarter, herunder vand-, spilde-

vands-, el- og gasselskaber. Dog kan enkelte problemstillinger blive inddraget som sammenligningsgrundlag

eller som led i fortolkningsgrundlaget.

I forhold til fjernvarmevirksomheder er det ikke alle typer af virksomheder, som jeg beskæftiger mig med. Der

er forskellige muligheder for organisering, som også giver forskellige muligheder for regnskabsaflæggelse. I

specialet beskæftiger jeg mig alene med fjernvarmevirksomheder organiseret i selskabsformerne a.m.b.a. og

A/S. Fælles for disse er, at de aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven (dog forskellige klasser, jf. senere i

Indledende afsnit

• Indledning
• Problemformulering
• Afgræsning
• Metode

Nuværende
regler

• Overordnet gennemgang af regler med relevans for regnskabsaflæggelsen - og dermed for læserens forståelse af specialet
• Varmeforsyningsloven
• Regnskabslovgivning og deres relevans for fjernvarmevirksomhederne

Indledende
regnskabs-

analyse

• Analyse af 11 årsregnskaber for fjernvarmevirksomheder
• Grundlag for valg af regnskabsmæssige problemstillinger, som analyseres i efterfølgende kapitler

Udvalgte
regnskabsmæs-

sige
problemstillinger

• På baggrund af den indledende regnskabsanalyse er udvalgt en række regnskabsmæssige problemstillinger for
fjernvarmevirksomheder

• Hver enkelt regnskabsmæssig problemstilling analyseres særskilt - og den teoretisk mest korrekte løsning udledes

Fremtidens
regulering

• Heri beskrives de tendenser, der for tiden ses i forhold til den fremtidige regulering
• Baseret på analysen og tendenserne følger min anbefaling til en løsning på fremtidens regulering

Konklusion

• Konklusioner fra de foregående kapitler - og besvarelse af problemformuleringens spørgsmål

Perspektivering

• Mit bud på værdien af fjernvarmevirksomhedernes regnskaber - nu og i fremtiden
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specialet) og det er min erfaring, at langt hovedparten af de fjernvarmevirksomheder, som jeg selv har beskæf-

tiget mig med er organiseret i én af disse to selskabsformer. Ligeledes beskæftiger jeg mig alene med fjern-

varmevirksomheder, som er omfattet af Varmeforsyningslovens regler, herunder reglerne omkring prisfast-

sættelse i kapitel 4.

Som nævnt er der tale om regnskabsmæssige problemstillinger. Det betyder, at jeg afgrænser mig fra at for-

holde mig til hensigtsmæssigheden og effekten af de regulatoriske regler. De regulatoriske regler indgår som

grundlag for at definere og forklare de regnskabsmæssige problemstillinger, men i specialet inddrages de re-

gulatoriske regler som forklarings-og fortolkningsgrundlag og relevansen og hensigtsmæssigheden heraf dis-

kuteres således ikke yderligere.

Det samme gælder i forhold til, at der pt. forventes et nyt regulerings-regime på fjernvarmeområdet. Dette er

ikke endeligt fastlagt og jeg forholder mig ikke i specialet til, om de nye regler (i den udformning, som de pt.

forventes – og som alene kendes på et helt overordnet niveau) vil være mere eller mindre hensigtsmæssige end

de nuværende; herunder heller ikke, om de forventes at have en effekt i relation til de regnskabsmæssige pro-

blemstillinger, idet de endnu ikke foreligger tilstrækkeligt detaljeret (og ej heller forhandlet politisk) til, at det

er relevant at forholde mig til.

Specialet omfatter udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger. Der er formentlig en række yderligere regn-

skabsmæssige problemstillinger, som jeg ikke beskæftiger mig med. Nærværende speciale kan således ikke

betragtes som udtømmende, men bør alene opfattes som et udtryk for de regnskabsmæssige problemstillinger,

som jeg har fundet det mest relevant at diskutere. Problemstillingerne er udvalgt på baggrund af interviews5,

indledende regnskabsanalyse6, sparring med kollegaer, fagligt arbejde og fagrelevant litteratur, hvor jeg har

udvalgt de områder, som efter min vurdering hører til de vanskeligste og mest interessante områder; enten

fordi der er forskellige løsningsmetoder eller store forskelle i behandlingen af regnskabsposterne i den indle-

dende regnskabsanalyse.

De udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger er:

 Tilslutningsbidrag

 Henlæggelser til senere investeringer

 Reguleringsmæssige over- og underdækninger

 Urealiserede omkostninger og tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

 Immaterielle rettigheder ved skrotning

 Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 (18. maj-notatet)

5 Se bilag 2 for interviewguide og udvalgte, interviewede personer

6 Se kapitel 7
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Jeg afgrænser mig således fra at behandle øvrige regnskabsmæssige problemstillinger for fjernvarmevirksom-

heder.

Den beskrevne teori og lovgivning, herunder beskrivelsen af reglerne omkring prisfastsættelse er ikke udtøm-

mende. Området er ganske omfattende reguleret og jeg har alene medtaget den teori og de regler, som efter

min vurdering er relevante for at læseren kan forstå de regnskabsmæssige problemstillinger, som jeg har ud-

valgt. Specialet tilsigter således ikke at være en omfattende indføring i hverken særlovgivning eller regnskabs-

lovgivningen generelt.

Jeg har afgrænset mig fra at behandle det internationale arbejde, der pågår i IASB-regi nærmere. Dette skyldes,

at status er, at der efter en høring er tilbagemeldinger om, at yderligere regulering eller tilføjelser til IFRS-

reglerne vil være hensigtsmæssigt, men IASB er ikke kommet nærmere ind på hvilke områder der er tale om

og hvad der herefter skal ske. Der er således pt. blot tale om, at der er identificeret et behov, men ikke en plan

for det videre arbejde. Derfor har jeg ikke kunnet anvende det internationale framework som grundlag for

forventninger eller fortolkningsbidrag til den danske regulering og jeg afgrænser mig derfor derfra7.

Begrebsdefinition

Som led i specialet anvendes en del begreber løbende. For at sikre, at der ikke er tvivl omkring begrebernes

definition, er min anvendelse og forståelse af begrebet gengivet i bilag 1.

7 http://www.ifrs.org/Rate-regulated-activities/archive/Pages/Project-update-25-February-2015.aspx
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3. Metode

Formålet med dette afsnit er at redegøre for den videnskabsteoretiske tankegang, som danner baggrund for

specialets udarbejdelse og forståelse.

I udgangspunktet indikerer det videnskabsteoretiske ståsted de metoder, der anses for at være gyldige. Det er

således væsentligt, at der er er konsistens mellem valg af teori og valg af anvendt metode.

Derfor redegøres nedenstående for den videnskabsteoretiske optik, hvori specialet er skrevet og bør betragtes.

Videnskabsteoretisk tilgang

3.1.1. Hermeneutik

Specialet er udarbejdet med udgangspunkt i en hermeneutisk analyseform og tolkning. Denne tilgang adskiller

sig fra andre tilgange ved at inddrage fortolkning, som den afgørende faktor for klarlæggelse af sandheden.

Videnskab handler grundlæggende om at anskueliggøre sandheden – men det er afgørende hvordan og hvilke

faktorer, der spiller ind for klarlæggelsen.

Den grundlæggende tanke i den hermeneutiske tilgange tager sit udgangspunkt i de fem sanser, logisk analyse

og den vigtige erkendelseskilde empatien. Hermeneutikken er således et spørgsmål om at forstå sandheden og

ikke blot begribe den. Derfor er arbejdet med fortolkning af empirien selve grundstenen i den hermeneutiske

tilgang, idet fortolkning anses for et helt grundlæggende vilkår for at opnå en forståelse af (om)verdenen.

Således opnås en stor del af overbevisningen i den hermeneutiske tilgang via resultatfortolkning og forståelse

af menneskerne bagved8.

Når specialet bygger på den hermeneutiske tilgang skyldes det, at specialet reelt omhandler samspillet mellem

mennesker. Man kunne anlægge en betragtning om, at der ”blot” er tale om en teoretisk tilgang til samspillet

mellem de forskellige lovgivninger – men specialet berører også selve tilgangen til årsregnskaberne for bran-

chen og deres værdi for regnskabslæser, som i høj grad omhandler forventningerne til regnskaberne og sam-

spillet mellem de forskellige interessenter (regnskabsbrugerne).

Derfor er empiri og logik alene ikke tilstrækkeligt til at forstå og belyse problemfeltet. Der er også behov for

en fortolkning.

Når specialet udarbejdes på baggrund af en hermeneutisk tilgang vil der alt andet lige være en større usikkerhed

forbundet med analysens konklusioner, idet tolkning naturligt er mere usikkert end hårde facts og statistikker

– og fordi det er vanskeligt reelt at teste fortolkningerne, som afhænger af fortolkerens egen kontekst, forstå-

else, baggrund og vurdering.

8 Thurén 1, kap. 13
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På trods af, at tilgangen er usikker, er det min vurdering, at den hermeneutiske tilgang vil give det bedste

billede af specialets problemfelt og svar på problemformuleringen. Det skyldes blandt andet, at den grundlæg-

gende regel omkring udarbejdelsen af årsregnskaber er, at regnskabet skal give et retvisende billede9. Det

retvisende billede bygger selvfølgelig på en blanding af praksis, love, regler og vejledninger; men giver på

trods af det mulighed for subjektive fortolkninger af, hvad der er et retvisende billede i det enkelte regnskab –

og ikke mindst for at fravige regler af hensyn til netop et retvisende billede. Jeg tager naturligvis hensyn til

usikkerhederne undervejs i specialet og tager som sådan også forbehold herfor i analysens konklusioner.

3.1.1.1. Induktion og deduktion

Induktion og deduktion er to metoder til at drage slutninger (konklusioner). Induktion er konklusioner bygget

på empiri, mens deduktion er konklusioner, der bygger på logik10. I nærværende speciale anvendes begge

metoder.

Induktion anvendes, når konklusioner drages på baggrund af almene og generelle empiriske data, hvor der med

udgangspunkt i en enkelt hændelse sluttes konklusioner om generelle principper. Dette anvendes blandt andet

i forbindelse med konklusionerne af den indledende regnskabsanalyse11.

Deduktion anvendes ved, at konklusionen betragtes som gyldig, hvis der er en logisk sammenhæng. Derved

tager deduktive slutninger sit udgangspunkt i generelle principper for herudfra, at drage slutninger om enkelte

hændelser12. Derfor anvendes den deduktive tilgang ligeledes i analysen med henblik på at vurdere, om der er

en logisk sammenhæng mellem de endelige konklusioner.

Metodiske formål og undersøgelsesdesign

Når en undersøgelse foretages, skal den designes, så det giver mening i forhold til formålet. Undersøgelsesde-

sign fortæller således om hvad der undersøges, samt hvordan og hvorfor den foretages. Et undersøgelsesdesign

defineres som den måde, hvorpå fænomenet (genstand for undersøgelsen) udforskes på. Undersøgelsesdesig-

net udgøres således af den kombination af fremgangsmåder, der anvendes som led i indsamling, analyse og

fortolkning af data13.

I dette tilfælde er specialet opbygget som en kombination af et studie af de teoretiske forhold, herunder de

mangler der måtte være, og en form for casestudie, hvor jeg kigger på behandlingen af regnskabsposter i en

række konkrete tilfælde. Øvrige videnskabelige undersøgelsesmetoder vil typisk afprøve en teori ved at søge

den bekræftet i en overrepræsentation blandt mange gentagelser.

9 ÅRL § 11 – ”Generalklausulen”

10 Thurén 1, kapitel 5

11 Se kapitel 7

12 Thurén 1, kapitel 5

13 Andersen 1, side 107
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Når jeg har valgt denne form for casestudie skyldes det, at casestudiet anvendes ved en gennemgang af en

konkret hændelse med henblik på at uddrage læren af netop denne hændelse. I dette tilfælde vil bekræftelsen

af en teori ved overrepræsentation blandt gentagelser ikke være udtryk for, at det er sådan flertallet har gjort

og det derved er rigtigt. Typisk vil i hvert fald nogle af områderne i den valgte regnskabspraksis inden for

denne sektor afhænge af, hvilken revisor fjernvarmevirksomheden har valgt14. Et studie af, om flertallet har

valgt den ene eller anden form for indregning vil derfor indebære en risiko for, at det alene konkluderes, hvil-

ken revisor flest af de undersøgte selskaber anvendes. Derfor er det efter min opfattelse nødvendigt at kigge

anderledes på problemstillingerne og i stedet anvende cases til at undersøge forskellig anvendt regnskabsprak-

sis og så derudfra indsnævre de nødvendige analyseområder (tesen er dermed, at hvis der er anvendt forskellig

praksis for i princippet ens virksomheder, er der en indikation for, at der er forskellig fortolkning af regler og

praksis). At udføre undersøgelsen som et casestudie giver mulighed for at kigge på argumenterne bag med

mere flydende grænser mellem problemstillingen og virkeligheden; og for at anvende flere forskellige infor-

mationskilder til belysning af problemstillingen15.

Specialets formål er som tidligere beskrevet, at belyse regnskabsmæssige problemstillinger for fjernvarme-

virksomhederne og mulige løsninger, der er for behandling af problemstillingerne ud fra tilgængelig teori og

regler, samt at belyse om årsregnskaberne reelt har en værdi for regnskabsbruger.

Derfor tages der udgangspunkt i virkeligheden, som analyseres i forhold til love og regler, som opnåede kon-

klusioner. Dette gøres blandt andet gennem de interviews og indledende regnskabsanalyse, der er udført som

led i specialets tilblivelse.

Dataindsamling

Der anvendes i specialet både kvalitative og kvantitative data. Primære data består hovedsageligt af kvalitative

data (interviews), mens sekundære data består af såvel kvalitative og kvantitative data (regnskabsanalyse). Der

anvendes såvel kvalitative som kvantitative data i specialet for at sikre, at der er tilstrækkelig dybde og bredde

i specialet. De kvalitative data kan give et meget bredt perspektiv og lede mod problemstillinger, som ellers

ikke umiddelbart var identificeret, mens de kvalitative data ofte kan bruges til at underbygge enten problem-

stillinger, antagelser eller konklusioner. Det er netop således de to datatyper er anvendt her.

14 Se bilag 5

15 Andersen 1, side 118
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3.3.1. Primære data

Primære data omfatter data, der specifikt er udarbejdet med henblik på at belyse det overordnede problemfelt

og problemstilling. Idet specialets udgangspunkt er få undersøgelsesenheder anvendes kvalitative data som

den primære kilde i dataindsamlingsprocessen. I dette tilfælde omfatter de kvalitative data primært interviews

med fagpersoner inden for området.

I specialet tages udgangspunkt i kvalitative, ustrukturerede forskningsinterviews, som i struktur minder om en

”hverdagssamtale”, men som anses for at være en systematisk forskningsmetode16. Der tages udgangspunkt i

netop det ustrukturerede forskningsinterview, fordi jeg allerede besidder et dybdegående kendskab til emnet,

men samtidig ønsker at åbne op for muligheden for, at interviewpersoner medtager andre relevante emner og

giver nye perspektiver på problemstillingen. For at kunne bevare kontrollen i interviews er udarbejdet en struk-

tureret, men dog ikke endegyldig og lukket, interviewramme for hver af de foretagne interviews17.

Den anvendte spørgeteknik tager naturligt afsæt i, at der er tale om personlige interviews, hvilket i teorien

medfører, at den menneskelige interaktion kan påvirke objektiviteten.

Dog er der anvendt en struktureringsgrad i interviews, idet emnerne og interview-rammen er fastlagt på for-

hånd18. Spørgsmålene er bevidst formuleret brede og med afsæt i respondenternes praktiske erfaringer; netop

for at opnå den omtalte bredde og dybde i svarene.

Der er udvalgt 6 respondenter, som repræsenterer to af de store revisionshuse, samt en økonomichef i en for-

syningskoncern. Valget af respondenter er sket med baggrund i at sikre, at jeg kommer bredt omkring de

problemstillinger, som opleves – og både repræsenterer fagkundskaben i form af revisionshusene, hvor jeg

bevidst har valgt to forskellige med forskellige holdninger til regnskabsmæssige problemstillinger og en tur

ud i den praktiske hverdag for at få en økonomichefs perspektiv med også. Interviews er overordnet gengivet

i bilag 2.

I kapitel 7 har jeg udarbejdet en indledende regnskabsanalyse. Regnskabsanalysen er udført ved at jeg har

analyseret 11 forskellige regnskaber for varmeværker. Værkerne er tilfældigt udvalgt via søgninger på inter-

nettet, men er udvalgt således, at de repræsenterer både større og mindre varmevæker og således at de repræ-

senterer forskellige revisionshuse. At jeg netop har udvalgt 11 regnskaber skyldes, at det var det antal, som jeg

synes skulle til, for at jeg i tilstrækkelig grad kunne sikre, at der var den repræsentation af forskellige virksom-

hedsstørrelser og revisorer, som jeg ønskede. Dermed har jeg sikret et bredt analysegrundlag, som højner va-

liditeten af analysen. Den samlede analyse er overordnet gengivet i bilag 5.

16 Kvale 1

17 Se bilag 2

18 Andersen 1
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3.3.2. Sekundære data

Mens de primære data er data, som udarbejdes direkte som led i specialet, er de sekundære data allerede eksi-

sterende. Sekundære data anvendes til belysning af specialets problemfelt og problemformulering og udgøres

hovedsageligt af love, regler og praksis.

Lovgrundlaget og de tilhørende regler, vejledninger osv. tager primært afsæt i årsregnskabsloven, samt var-

meforsyningsloven med tilhørende relevante udgivelser fra myndigheder og tilsyn. Der er således tale om

regler som er henholdsvis vedtaget af lovgiver og / eller udstukket og udfyldt af myndigheder og tilsyn. På

denne baggrund anses alle love, regler mv. for at være pålidelige data som også er udtryk for ”sandheden” i

forhold til de områder, som de regulerer. Jeg har dog alligevel enkelte steder angivet, at jeg ikke nødvendigvis

mener, at lovgivning og regler er tilstrækkelige eller hvor de er uhensigtsmæssige. Så selvom lovgivningen er

den nuværende ”sandhed” har jeg forholdt mig til, om det er hensigtsmæssigt. Dette fremgår eksplicit af spe-

cialet.

Herudover anvendes fagrelevant litteratur og hjemmesider som sekundært materiale. Anvendt litteratur frem-

går af litteraturfortegnelsen.

I forhold til faglitteraturen har jeg forholdt mig til, at der er tale om fortolkninger udarbejdet af fageksperter,

som er dygtige på deres felt; men som alligevel ikke har den endegyldige sandhed. Jeg har derfor alene anvendt

faglitteraturen som inspiration til min egen fortolkning – og det fremgår også eksplicit af specialet, hvor jeg

kommer frem til konklusioner, som er anderledes end faglitteraturens.

Vurdering af validitet og reliabilitet

For at vurdere en undersøgelses præcision skal henholdsvis validitet og reliabilitet vurderes. Validiteten for-

tæller noget om undersøgelsens gyldighed – måles der faktisk det, som ønskes målt, mens reliabiliteten for-

tæller noget om pålideligheden – om der vil kunne opnås ensartede resultater, hvis undersøgelsen gentages.

3.4.1. Validitet

Forud for vurdering af datas gyldighed bør det vurderes, om specialets emne og problemfelt kan påvirke vali-

diteten. Ligeledes bør det vurderes, om der er andre omstændigheder, som har væsentlig indflydelse herpå.

For mit eget vedkommende anvender jeg i mit daglige arbejde en stor del af min arbejdstid på netop dette

område. Området er for mig interessant netop fordi, der konstant er en kombination af teoretiske og praktiske

problemstillinger, som skal forenes. Via mit arbejde er jeg også en del af branchegruppen i Deloitte og har

bl.a. været med til at udarbejde et notat om regnskabsmæssig behandling af udvalgte problemstillinger19. Som

19 Se bilag 3
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nævnt i indledningen har de øvrige revisionsvirksomheder i Big4 ikke nødvendigvis anlagt de samme vurde-

ringer og fortolkninger på de enkelte regnskabsposter. Derfor er der naturligt en risiko for, at min objektivitet

påvirkes i retning af ”The Deloitte Way”, hvor jeg selv har været en del af diskussionerne og de bagvedliggende

argumenter og derfor har opnået en ret klar holdning til nogle af områderne. Det er dog forsøgt minimeret ved

at sparre med kollegaer hos, studere udgivelser fra, samt gennemgå regnskaber for virksomheder revideret af

de øvrige Big4-virksomheder. Derved opnår jeg indsigt i øvrige fortolkninger af de samme regler. Jeg forhol-

der mig derfor også kritisk til min egen holdning.

Selve emnet og problemfeltet som sådan, vurderer jeg ikke påvirker validiteten af data.

3.4.2. Reliabilitet

Reliabilitet handler om undersøgelsens evne til at producere konsistente resultater, hvis undersøgelsen genta-

ges. Det er min antagelse, at pålideligheden af de indsamlede informationer er høj, fordi informationerne ikke

synes påvirket fra anden side. Netop det forhold, at praksis mellem virksomheder revideret af de forskellige

Big4-virksomheder på visse områder ser forskellig ud viser, at hver enkelt af revisionsvirksomhederne ikke er

påvirket af hinanden – og at der er områder, hvor man har fastholdt en fortolkning, selvom andre (antageligt

lige dygtige) eksperter har valgt at anlægge en anden fortolkning af, hvad der giver det mest retvisende billede

i regnskaberne.

I specialet er der foretaget 6 interviews til brug for valget af problemstillinger, som analyseres. Det er klart, at

et større antal respondenter formentlig kunne have givet et bredere perspektiv på problemfeltet, men det er min

vurdering, at respondenterne har været åbne og reelle i deres besvarelser, ligesom det er min vurdering, at

respondenterne ikke på nogen måde synes begrænset i deres udtalelser. Derudover er respondenterne i besid-

delse af unik erfaring og indsigt på området – og besidder også et nuanceret billede af, hvad der foregår på

området hos andre, herunder internationale tendenser og regnskabstendenser som anvendes hos kollegaerne i

de øvrige Big4-virksomheder.

Der kan altid stilles spørgsmålstegn ved pålideligheden af sekundære data og faglitteratur. Det kan typisk være

i forhold til forfatterens subjektive holdninger om emnet, som kan påvirke konklusioner og fortolkninger i

faglitteraturen. I nærværende speciale er det min vurdering, at de bøger, publikationer og artikler, der er an-

vendt er pålidelig, fordi de er skrevet af anerkendte forfattere og fagfolk på området.

Herudover anvendes lovgivning, vejledninger og notater som en del af analysen. Disse kilder anses ligeledes

for at være pålidelige, da de er vedtaget af lovgiver eller udarbejdet af myndigheder og anerkendte fagudvalg

på området.



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 19 af 105

4. Varmeforsyningslovens prisregulering – en kort indføring

Formålet med dette kapitel er at give læseren af specialet en kort indføring i de særregler, som fjernvarme-

virksomhederne er underlagt med den hensigt at give et grundlag for forståelsen af de problemstillinger, som

særlovgivningen giver anledning til.

Fjernvarmevirksomheder reguleres overordnet af Varmeforsyningslovens regler (VFL). VFL fastslår i § 1 for-

målet med loven således:

”Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til

bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsy-

ningens afhængighed af fossile brændsler”.

Loven fokuserer således på samfundsøkonomi og miljø, og reglerne er bygget op, således at de understøtter

dette formål. I kapitel 4 findes reglerne om prisfastsættelse. I relation til nærværende speciale er dette det mest

interessante i VFL, fordi det er med udgangspunkt heri, at der opstår udfordringer i samspillet mellem VFL og

Årsregnskabsloven (ÅRL).

Derfor beskrives VFL’s regler om prisregulering overordnet, idet disse danner grundlag for den senere analyse.

VFL kapitel 4

4.1.1. VFL § 20

Den væsentligste bestemmelse om hele indtægtsgrundlaget findes i VFL § 20. Her er det fastslået, at fjernvar-

mevirksomheder i priserne kan ”indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostnin-

ger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herun-

der omkostninger til energispareaktiviteter (…), samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud

fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne

(…)”
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Supplerende regler om prisfastsættelse

Som uddybning af de overordnede bestemmelser om prisfastsættelse i VFL § 20 er der udarbejdet en række

vejledninger og bekendtgørelser – herunder anmeldelsesbekendtgørelsen20, afskrivningsbekendtgørelsen21,

vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen22, vejledning til budget- og

priseftervisning23, samt notatet ”Varmeprisen rigtig første gang”24. De bestemmelser, som efter min vurdering

er væsentligst i forhold til forståelsen af nærværende speciale er kort beskrevet herunder.

4.2.1. Anmeldelsesbekendtgørelsen

Anmeldelsesbekendtgørelsen indeholder regler omkring hvilke oplysninger, som fjernvarmevirksomheden

skal anmelde til Energitilsynet; samt hvornår og hvordan anmeldelsen skal ske.

Blandt de væsentligste bestemmelser er, at virksomheden ikke kan opkræve indtægter før taksterne (inklusiv

budgetterne, som ligger til grund herfor) er anmeldt til tilsynet, samt bestemmelserne om, at der årligt skal

afgives en revideret priseftervisning som reelt er den formelle opgørelse af årets over- eller underdækning efter

særreglerne.

Der er krav om anmeldelse af en række øvrige forhold, herunder tekniske data, som ikke er relevante at be-

skrive nærmere i denne sammenhæng.

4.2.2. Afskrivningsbekendtgørelsen

Afskrivningsbekendtgørelsen indeholder reglerne omkring afskrivninger og henlæggelser til indregning i var-

metaksterne.

De væsentligste regler her er afskrivningsperioder, krav til henlæggelser, samt muligheden for indregning i

varmepriserne.

Bekendtgørelsen fortæller blandt andet, at anlæg skal afskrives inden for en periode på 5 til 30 år, samt at

afskrivningerne i relation til varmepriserne ikke nødvendigvis skal foretages lineært, som vi ellers typisk ken-

der det fra ÅRL. Således er der mulighed for at afskrive op til 20% et enkelt år for så at afskrive lavere året

efter.

20 BEK 1282 af 5.12.2014

21 BEK 175 af 18.3.1991

22 Energitilsynet 31.10.2006

23 Energitilsynet 10.06.2009

24 ET 1
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Når først afskrivningerne er anmeldt til Energitilsynet må der ikke uden forudgående accept indregnes højere

afskrivninger i priserne, end der var angivet i det oprindelige budget med mindre dette skyldes, at afskriv-

ningsgrundlaget for nye aktiver blev anderledes en budgetteret. For øvrige aktiver kan der ikke ændres på de

budgetterede afskrivninger.

Hensigten med reglerne om mulighed for ændring af afskrivningsperioderne er at holde varmepriserne nogen-

lunde stabilt.

Bekendtgørelsen indeholder desuden regler omkring henlæggelser til senere investeringer. Henlæggelser til

senere investeringer betyder, at fjernvarmevirksomheden har mulighed for at indregne en henlæggelse til se-

nere investeringer i varmeprisen op til 5 år før anlægget påbegyndes. Der kan maksimalt henlægges i alt 75%

af den forventede anlægssum og maksimalt 20% heraf i det enkelte år.

Det er en forudsætning, at der er udarbejdet og anmeldt en henlæggelsesplan, som henfører henlæggelserne til

konkrete investeringer. Der er mulighed for senere at anvende henlæggelserne til et andet projekt end forventet,

eksempelvis fordi et budgetteret projekt alligevel ikke gennemføres, men det kræver ligeledes en godkendelse

fra Energitilsynet.

Afskrivninger opgøres efter bekendtgørelsen på baggrund af kostpris fratrukket anvendte henlæggelser.

Hensigten er at skaffe finansiering til anlægget, således at virksomheden ikke skal låne pengene – men også

en stabilisering af varmepriserne. Det betyder, at der i et år hvor der er budgetteret med en overdækning kan

foretages en henlæggelse til senere investering frem for, at der foretages en tilbagebetaling til forbrugerne i

kommende års takster.

4.2.3. Vejledning til budget- og priseftervisning, samt ”Varmeprisen rigtigt første gang”

To vigtige vejledninger er vejledningen til budget- og priseftervisning, samt notatet ”Varmeprisen rigtigt første

gang”. Begge er udgivet af Energitilsynet og indeholder mere detaljerede beskrivelser af, hvordan de enkelte

elementer i varmeprisen kan og skal opgøres. I dagligdagen er værktøjerne således særdeles vigtige, men ind-

holdet er hovedsageligt en uddybning af de ovenfor beskrevne overordnede principper.
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5. Regnskab efter årsregnskabsloven

I nærværende kapitel beskrives hvordan fjernvarmevirksomhederne er underlagt årsregnskabslovens regler.

Hensigten er at sikre læserne en fælles opfattelse heraf. Kapitlet anvendes også senere som den grundlæggende

referenceramme i de efterfølgende analyser af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger.

Fjernvarmevirksomhederne er typisk organiseret som forening, a.m.b.a. eller A/S. Jeg har afgrænset mig helt

fra foreningerne. For a.m.b.a.’erne og A/S’erne er ÅRL’s regler og regnskabspraksis gengivet nedenfor.

A.m.b.a.

En række fjernvarmevirksomheder er stiftet som a.m.b.a.-selskaber og reguleres af LEV25, jf. LEV § 1, stk. 2.

Da A.m.b.a.’erne er omfattet af VFL er de dog alene omfattet af LEV kapitlerne 1,2 og 7 under forudsætning

af, at selskabernes årsregnskaber og vedtægter offentliggøres26.

Offentliggørelse kan eksempelvis ske på selskabets hjemmeside. Det betyder blandt andet, at selskaberne er

fritaget for registrering hos Erhvervsstyrelsen, som følger af kapitel 3.

5.1.1. Særligt om a.m.b.a.’er og regnskabsklasse A

A.m.b.a.’erne vil typisk offentliggøre deres årsregnskaber, fordi det har betydning for forbrugerne; som er en

vigtig regnskabsbruger. Dermed omfattes de af reglerne om, at der mindst skal aflægges regnskab efter reg-

lerne for regnskabsklasse A. Efter ÅRL § 4 kan selskaberne undlade at aflægge regnskab, hvis det i to på

hinanden følgende regnskabsår ikke overstiger to af størrelserne:

 Balancesum på 7 mio.kr.

 Nettoomsætning på 14 mio.kr.

 Gennemsnitligt antal beskæftigede på 10

Som udgangspunkt kunne det antages, at a.m.b.a.’erne desuden skal følge regnskabsklasse B og C i tilfælde

af, at grænseværdierne i § 7 overskrides. Det er dog ikke tilfældet, jf. korrespondance med Erhvervsstyrelsen,

som oplyser følgende:

”Det er vores opfattelse, at et varmeværk organiseret som et AMBA, der er omfattet af bekendtgørelsen om

undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (og derfor bl.a. undtaget fra

25 LBK nr. 559 af 19.05.2010 om visse erhvervsdrivende virksomheder

26 BKG nr. 1022 af 11.10.2006 om undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, §

3
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registreringspligten i ERST, jf. bekendtgørelsens § 3) forbliver i regnskabsklasse A, uanset om størrelsesgræn-

serne i ÅRL § 4, stk. 1 overskrides”27

Det skal bemærkes, at Erhvervsstyrelsen gør klart, at der alene er tale om en vejledende fortolkning og at

endelig fortolkning må bero hos domstolene.

Det må således sluttes, at fjernvarmevirksomheder organiseret i a.m.b.a.-form uanset virksomhedens størrelse

skal aflægge regnskab efter reglerne i regnskabsklasse A.

A/S

Aktieselskaberne er omfattet af selskabsloven. Dermed omfattes de af årsregnskabsloven28, herunder reglerne

om regnskabsklasser og vil falde i enten klasse B eller klasse C (mellem eller stor) afhængigt af, om grænserne

overskrides29. Grænserne er gældende således, at der skal overskrides 2 af de 3 grænseværdier i to på hinanden

følgende regnskabsår for at rykke op i næste klasse30.

Tabel 1 - grænseværdier for regnskabsklasser

Regnskabsklasse Balancesum Nettoomsætning Gennemsnitligt antal be-

skæftigede

B 36 mio.kr. 72 mio.kr. 50

C – mellem 143 mio.kr. 286 mio.kr. 250

C – stor >143 mio.kr. >286 mio.kr. >250

Kilde: ÅRL § 7, stk. 231

Forskelle i regnskabsaflæggelsen

På baggrund af beskrivelsen ovenfor er der reelt forskelle i kravene til regnskabsaflæggelsen for fjernvarme-

virksomheder organiseret i a.m.b.a.-form og A/S-form. ÅRL tilsiger dog, at alle virksomheder uanset regn-

skabsklasse skal følge de helt grundlæggende kvalitetskrav i §§ 11-13. Kvalitetskravende betyder overordnet

set, at regnskabet skal være retvisende og skal støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger med

de oplysninger, som er relevante for brugerne.

27 Jf. mailsvar fra Erhvervsstyrelsen til Deloitte – se bilag 4

28 ÅRL § 1, stk. 2

29 ÅRL § 7

30 Der er desuden mulighed for at tilvælge bestemmelser fra en højere regnskabsklasse

31 Bemærk, at der træder nye grænser i kraft i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven med virkning fra 1. januar

2016. Der henvises til L738.
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Herudover er der de grundlæggende forudsætninger i § 13, som siger, at årsrapporten skal udarbejdes ud fra

følgende forudsætninger:

Klarhed, substans, væsentlighed, going concern, neutralitet, periodisering, konsistens, bruttoværdi og formel

kontinuitet32.

Kravene til indregning og måling fremgår alene af ÅRL § 20, stk. 1: ”Virksomhedens aktiver og forpligtelser

samt indtægter og omkostninger indregnes og måles systematisk og konsekvent i overensstemmelse med al-

mindeligt anerkendte retningslinjer under hensyntagen til virksomhedens art og omfang.”

Det betyder reelt, at en fjernvarmevirksomhed i regnskabsklasse A her relativt frie rammer til at fastlægge

regnskabspraksis – dog under hensyntagen til de grundlæggende kvalitetskrav i §§ 11-13.

Det fremgår dog blandt andet af kvalitetskravene, at regnskabet skal være informativt og relevant for regn-

skabsbruger. For fjernvarmevirksomheder må en meget vigtig regnskabsbruger antages at være forbrugerne,

som har stor interesse i at vide hvad de betaler for. Derfor er der en række noter – som der reelt ikke er eksplicit

krav om i regnskabsklasse A – som må antages at være relevante. Særligt relevant er opgørelse og note om

den reguleringsmæssige over-/underdækning.

For at sikre sammenlignelighed mellem fjernvarmevirksomhederne og samtidig sikre relevante oplysninger til

regnskabsbruger er det min vurdering, at fjernvarmevirksomheder i regnskabsklasse A reelt bør aflægge efter

samme skemaopstilling for resultatopgørelse og balance, samme noter og i øvrigt anvende samme regnskabs-

praksis som en fjernvarmevirksomhed, der aflægger regnskab efter en højere regnskabsklasse.

Efter min vurdering vil det være hensigtsmæssigt, at der indførtes regler som tilsigter mere ensartede regnska-

ber for branchen som helhed. Det er dog ikke et element, som ser ud til at være undervejs foreløbigt og indtil

der eventuelt indføres regler herom bør revisorerne medvirke til at skubbe på i forhold til at anvende en no-

genlunde ens referenceramme uanset virksomhedernes regnskabsklasse. Det kan eksempelvis ske ved at skele

til EY’s modelregnskab33, som indtil videre er det eneste modelregnskab der er udgivet fra revisorernes side.

Ligeledes arbejder Deloitte lige nu på at lave et tilsvarende modelregnskab; som dog er tænkt til internt brug

og ikke til udgivelse34.

32 Begreberne gennemgås ikke nærmere, idet læser af specialet formodes at have tilstrækkeligt fag-kendskab til årsregn-

skabsloven.

33 EY 1

34 Se notat herom i bilag 3



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 25 af 105

5.3.1. Budgettal

Det kan være yderst relevant for fjernvarmevirksomhederne at medtage budgettal i deres årsregnskaber. Det

giver regnskabsbruger en mulighed for at skele til sammenhængen mellem budgetterne og de endelige tal.

Taksten er jo netop fastlagt på baggrund af budgettallene og derfor kan det være relevant at sammenligne

budget- og regnskabstal ud fra en betragtning om, at det fortæller regnskabsbruger, hvordan en eventuel over-

eller underdækning er opstået. Over- og underdækninger medregnes i kommende års takster og ud fra en be-

tragtning om, at forbrugerne er en primær regnskabsbruger kan budgettal i regnskaberne synes relevante.

Erhvervsstyrelsen har dog udgivet et notat som slår fast, at det alene er muligt at medtage budgettal i regnskaber

for regnskabsklasse A. Det skyldes, at Erhvervsstyrelsen fastslår, at ”Det er således for (virksomheder i regn-

skabsklasse B, C eller D) hele årsregnskabet, der skal revideres. Årsregnskabet kan således ikke lovligt inde-

holde ureviderede oplysninger.”35

Her kunne man argumentere for, at enkelte virksomheder ikke er underlagt revisionspligt. Det er dog sådan, at

der er krav om revision af den årlige priseftervisning til Energitilsynet og da denne er baseret på reviderede

regnskabstal vil det næppe være relevant at fravælge revision af årsregnskabet uanset fjernvarmevirksomhe-

dens størrelse.

For virksomheder i regnskabsklasse B eller C vil en mulighed være at medtage oplysningerne om budgettal i

ledelsesberetningen, idet denne ikke revideres. Af omtalte notat fra Erhvervsstyrelsen fremgår desuden, at

”oplysninger, der placeres i ledelsesberetningen, vil derimod alene være omfattet af revisors såkaldte ”konsi-

stenstjek”.”36

En placering i ledelsesberetningen vil således være i overensstemmelse med notatet. På denne måde kan bud-

gettal medtages i årsrapporten uanset fjernvarmevirksomhedens regnskabsklasse, hvis det ønskes.

35 ERST 2, fodnote 7

36 ERST 2, fodnote 7
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6. Hvile-i-sig-selv

Fjernvarmeselskaberne drives efter et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at driften af virksomhederne ikke

må give overskud, idet en over- eller underdækning skal tilbagebetales henholdsvis opkræves via indregning i

de kommende års takster.

Der er tale om et hvile-i-sig-selv princip set ud fra de regulatoriske regler37. Det betyder, at det er selve var-

meregnskabet (dokumenteret af priseftervisningen) efter VFL som skal balancere, og ikke nødvendigvis års-

regnskabet efter ÅRL’s regler. Derved tages der højde for, at der er forskelle mellem ÅRL og VFL i metoden

hvorpå eksempelvis afskrivninger og omkostninger opgøres og kan indregnes.

På dette punkt afviger fjernvarmevirksomhederne væsentligt fra en ”almindelig” erhvervsvirksomhed, hvor

hovedformålet som udgangspunkt er at tjene penge til ejerne i form af overskud / afkast. I fjernvarmevirksom-

hederne må der netop ikke genereres overskud til ejerne38, fordi forbrugerne ikke må opkræves højere takster

end det, som svarer til de omkostninger fjernvarmevirksomheden oppebærer og må indregnes i taksterne efter

VFL’s regler. Dette er også årsagen til, at fjernvarmevirksomhederne oftest drives i enten a.m.b.a-form eller

via aktieselskaber, som er kommunalt ejet. Der er som udgangspunkt ikke andre mulige ejere, som har interesse

i at drive fjernvarmevirksomhederne, fordi der ikke må genereres overskud. Investeringen for eksempelvis en

kapitalfond er således uinteressant, da investeringen ikke vil kunne generere afkast39.

I de regulatoriske regler er der også bestemmelser om, at forsyningsarterne ikke må subsidiere hinanden. Det

betyder, at i en forsyningskoncern bestående af eksempelvis vand-, spildevand- og varmeselskaber må der ikke

overføres midler mellem selskaberne ligesom overskud i et selskab ikke må anvendes i et andet selskab – og

ækvivalent, at underskud ikke må inddrives via midler fra de andre selskaber. Hvor a.m.b.a.’erne typisk ikke

indgår i en koncern er det derimod almindeligt, at de kommunalt ejede aktieselskaber indgår i koncernforhold.

Konstruktionerne kan se ud på mange måder, men en typisk konstruktion er illustreret herunder.

37 Jf. VFL’s regler om, at der kan medtages nødvendige omkostninger og at underskud fra tidligere perioder kan indregnes

38 Undtaget dog reglerne omkring forrentning af indskudskapital, jf. Afskrivningsbekendtgørelsens § 6

39 Undtaget herfra er E.ON-sagen, hvor der netop er en ekstern ejer inde. Den eksterne ejer har dannet et serviceselskab,

som fakturerer sine ydelser til kostpris tillagt en mark-up til varmeselskabet, hvorved betalingen til serviceselskabet bliver

en del af varmeselskabets ”nødvendige omkostninger”. Der har været adskillige klager i denne sag og sagen ligger til

afgørelse i Energitilsynet, hvor den har ligget en længere periode. Da sagen endnu ikke er afgjort tages der ikke hensyn

til denne model som lovlig i nærværende speciale.
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Figur 2 - Typisk koncernstruktur for kommunalt ejet forsyningskoncern

Kilde: Egen tilvirkning40

I denne form for konstruktion ejer serviceselskabet typisk administrationsbygninger og tilhørende materiel og

biler, ligesom medarbejderne typisk er ansat her. Driftsselskaberne afholder typisk direkte omkostninger rela-

teret til forsyningsarterne og ejer desuden de materielle anlægsaktiver. Fordeling af omkostninger fra service-

selskabet til driftsselskaberne sker via fordelingsnøgler og timeregistreringer.

Reglerne omkring omkostningsfordeling fra serviceselskabet er forskellige for vand / spildevand og varme.

Således fremgår det eksplicit af vandsektorloven41, at faktureringer fra serviceselskabet til vand- og spilde-

vandsselskaberne skal ske til kostpris, mens det af varmeforsyningsloven fremgår, at faktureringer til varme-

selskabet skal ske til markedspris. Der er på nuværende tidspunkt ikke yderligere vejledninger til, hvad der

skal forstås ved ”markedspris”, når vi taler om varmeselskaberne. Men det giver alt andet lige den udfordring,

at en eventuel mark-up på ydelser fra serviceselskabet (for at opnå markedspris) vil give et overskud i service-

selskabet, idet overskud opnået via varmeselskabets betalinger ikke må overføres til vand- og spildevandssel-

skaberne, der som nævnt skal faktureres til kostpris.

Overskud i serviceselskabet opnået via mark-up på ydelser leveret til varmeselskabet kan således ikke anven-

des til at nedsætte prisen på ydelser til de øvrige selskaber. Det stiller store krav til registreringspraksis og

omkostningsfordelinger, så det hele tiden sikres, at indtægter fra de forskellige driftsselskaber holdes bogfø-

ringsmæssigt adskilt. Det betyder desuden, at vand-/spildevandsforbrugerne og varmeforbrugerne ikke be-

handles ens, da der ikke opkræves samme pris for samme ydelser. For varmeselskabets vedkommende betyder

det, at begrebet ”nødvendige omkostninger” – som er de omkostninger, der efter VFL kan indregnes i varme-

40 Baseret på mit kendskab til forsyningsbranchen. Der kan være flere driftsselskaber, hvis koncernen har flere forsy-

ningsarter – eksempelvis el (net og handel), vejbelysning, affald, kraftvarme mv. Af hensyn til simplificering af eksemplet

er der alene medtaget tre forsyningsarter.

41 VSL

Kommune X
Forsyning Holding

A/S

Service A/S Vand A/S Spildevand A/S Varme A/S
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prisen – reelt er forskellige for fjernvarmevirksomheder, hvor der er et serviceselskab i koncernen og virksom-

heder uden for koncernforhold eller serviceselskab, hvor medarbejdere er ansat direkte i selskabet. Det kan

næppe have været hensigten med lovgivningen på området, men den første sag på området afventer stadig

afgørelse. Derfor er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastslå, om hvile-i-sig-selv princippet kan for-

stås således at det udvides fra alene at omfatte fjernvarmevirksomheden til at omfatte både varme- og service-

selskabet.
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7. Indledende regnskabsanalyse

I dette kapitel er gennemført en indledende regnskabsanalyse, hvor jeg har studeret en række regnskaber for

at undersøge forskelle og ligheder. Regnskabsanalysen bruges som grundlag for at foretage valget af de regn-

skabsmæssige problemstillinger, som analyseres i specialets efterfølgende kapitler.

Analysen overordnet

Jeg har foretaget en indledende analyse af elleve regnskaber for fjernvarmevirksomheder med henblik på at

vurdere, om der reelt er anvendt forskellig regnskabspraksis i regnskaberne eller om det blot er min egen tese.

Analysen har vist, at der er betydelige forskelle på en række af de områder, som relaterer sig til Varmeforsy-

ningsloven og at forskellene ikke alene er på tværs af revisionsvirksomhederne, men også internt idet der også

er forskelle på regnskaber, som er revideret af den samme revisionsvirksomhed.

Regnskaberne er udvalgt på baggrund af en søgning på ”fjernvarme” i CVR-registeret på VIRK.dk. Valget er

sket tilfældigt, men dog således, at regnskaberne tilsammen repræsenterer både amba’er og A/S’er, samt revi-

sionsvirksomhederne BDO, PwC, EY, Deloitte og en enkelt mindre virksomhed42. Når det netop er disse virk-

somheder, der er udvalgt skyldes det, at hovedparten af fjernvarmevirksomhederne revideres af disse43.

Jeg har i analysen fokuseret på de områder, som relaterer sig til VFL og alene foretaget en analyse af, hvorledes

disse områder er behandlet i regnskaberne. Der er således ikke foretaget en analyse af behandlingen af samtlige

regnskabsposter.

Formålet med regnskabsanalysen er at undersøge:

1. om der reelt er forskelle i den regnskabsmæssige behandling

2. hvori eventuelle forskelle består

3. om der er tendenser, som er gennemgående, og som der kan konkluderes ud fra i den efterfølgende

analyse af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger

Det er ud fra denne analyse, sammenholdt med foretagne interviews44 og min viden om området i øvrigt, at

jeg har foretaget mit valg af de regnskabsmæssige problemstillinger, som behandles i den efterfølgende ana-

lyse.

42 Det nye KPMG, som er opstået efter EY fusionerede med det gamle KPMG har mig bekendt endnu ikke fjernvarme-

virksomheder og indgår derfor ikke i analysen. Der findes ikke en samlet brancheoversigt, som gør det muligt at fuld-

stændighedstjekke denne information.

43 Opgjort i en intern oversigt over revisorer for fjernvarmevirksomheder. Udarbejdet af Deloitte. Oversigten er fortrolig

og bringes derfor ikke her. Den er alene anvendt som baggrundsinformation for at understøtte valget af relevante revisi-

onsvirksomheder.

44 Se bilag 2
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Nedenfor gennemgås områderne enkeltvis. For en samlet overordnet oversigt over regnskabsanalysen henvises

til bilag 5.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsanalysen viser, at samtlige regnskaber er aflagt efter Årsregnskabsloven. Der er naturligvis tale om

forskellige klasser baseret på fjernvarmevirksomhedens størrelse, men det kan konkluderes, at samtlige regn-

skaber er aflagt efter regnskabsklasse B eller C.

Mere interessant er det, at der er i tre af regnskaberne er anført, at der er foretaget tilpasninger efter Varmefor-

syningsloven, men hvor det ikke er angivet, hvori disse tilpasninger består. De tre regnskaber er ikke mere ens

end de øvrige regnskaber i analysen, så umiddelbart synes der alene at være tale om ord; mens substansen er

lige så forskellig, som det er tilfældet for de øvrige regnskaber.

Derudover er det min vurdering, at anvendt regnskabspraksis i en række tilfælde må anses for at være mangel-

fuld, idet der mangler beskrivelser af regnskabsposter. Nedenfor i de enkelte afsnit fremgår det, at der er en

række regnskaber, hvor det ikke fremgår, hvorledes posterne er indregnet.

Nul-resultat

Syv af de elleve regnskaber har nul-resultater i regnskabet efter ÅRL. Der er således syv regnskaber, hvor der

reelt er ”skabt” et nul-resultat. Dette kan skyldes to forhold:

1. Der er ingen forskelle mellem den regnskabsmæssige behandling og behandlingen efter ÅRL. Det be-

tyder blandt andet, at der er anvendt samme regnskabsperioder, samt at der ikke er urealiserede om-

kostninger i regnskabsåret (herunder hensættelser til tab på debitorer mv.)

2. Samtlige forskelle mellem ÅRL og VFL er indregnet i årsregnskabet – typisk i posterne over- eller

underdækning eller som en del af tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger (samt eventuelle øvrige

poster, som beskrevet herunder).

Nul-resultatet er således udtryk for, at der er anvendt en regnskabspraksis, som er tillempet VFL, hvilket – i

modsætning til min egen forventning – dermed viser sig at være hovedtendensen for de udvalgte elleve regn-

skaber.
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Budgettal og afstemning mellem VFL og ÅRL

Kun ét af de valgte regnskaber har indarbejdet budgettal i regnskabet. Dette er ikke i overensstemmelse med

ÅRL’s regler.

På baggrund af regnskabslæsernes behov, kan det være relevant at tilføje en afstemning mellem VFL og ÅR,

som viser hvilke forskelle der er mellem prisregnskabet og årsregnskabet. For de fleste forbrugere er prisregn-

skabet interessant, fordi det viser, om der er over- eller underdækninger, som vil påvirke varmeprisen i kom-

mende år. Derfor har jeg undersøgt, om der i årsregnskaberne er tilføjet en sådan note, hvilket har vist sig at

være tilfældet i to af regnskaberne, hvor der enten er en særskilt note eller hvor afstemningen indgår som en

del af noten for over- eller underdækning. Herudover er der to regnskaber, hvor afstemningen delvist indgår,

idet der i noten for tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger er vist, hvori forskellene består. Hovedparten

af regnskaberne (syv ud af elleve) har således ikke en note, som viser forskelle mellem VFL og ÅRL.

Over- og underdækninger

I samtlige regnskaber er der sket indregning af over- og underdækninger. Selve indregning er ligeledes samt-

lige steder foretaget som en del af nettoomsætningen i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens notat af 18.

maj 2011.

Selve opgørelsen af over- og underdækningerne er dog ikke ens og forskellene består i om over- og underdæk-

ningerne er opgjort som den regulatoriske over- og underdækning eller som samtlige forskelle mellem regn-

skabet efter VFL og regnskabet efter ÅRL er indregnet i posten. Enkelte steder er det angivet, at posten både

består af periodiseringer (tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger) og den reguleringsmæssige over- og

underdækning; mens det andre steder (som følge af et nul-resultat) ser ud til at være tilfældet uden at det dog

er angivet i regnskabet.

Modposten er i alle tilfælde enten via omsætningsaktiver (underdækning) eller via kortfristet gæld (overdæk-

ning). Således er modposten korrekt, idet en reguleringsmæssig over- og underdækning skal indregnes i det

kommende års takster. I det omfang, at posten også omfatter øvrige periodiseringer vil det dog være tvivlsomt

om samtlige af disse er kortfristet, idet nogle af de tidsmæssige forskelle må formodes først at blive indregnet

på længere sigt (eksempelvis forskelle i afskrivninger mv.). I sidstnævnte tilfælde vil en benævnelse af balan-

ceposten som ”reguleringsmæssig” over- eller underdækning ikke være korrekt, mens termen ”takstmæssige”

mellemværender bør kunne anvendes. Der er således ikke overensstemmelse mellem realiteterne i regnska-

berne og anvendelsen af disse termer.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Syv regnskaber opererer med tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger, mens de resterende fire ikke gør.

Der er ikke i alle tilfælde sammenfald mellem de syv regnskaber med nul-resultat og de regnskaber, hvor
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tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger indgår. Det skyldes, at der er stor forskel på, hvordan de tidsmæs-

sige forskelle i forbrugerbetalinger er opgjort. I kun et enkelt regnskab er det eksplicit vist at de tidsmæssige

forskelle indeholder samtlige forskelle mellem ÅRL og VFL, som ikke indgår i den regulatoriske opgørelse af

over- eller underdækningen.

I de øvrige regnskaber omfatter de tidsmæssige forskelle enten kun henlæggelser eller henlæggelser og for-

skelle i afskrivningsperioder, mens andre forskelle (i de tilfælde, hvor der samtidigt ses et nul-resultat) dermed

må være indregnet på over- eller underdækningen.

Begrebet ”tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger” synes således at være ret anerkendt på tværs af revisi-

onsvirksomhederne, men der er ikke fuld enighed om, hvad posten omfatter.

Tilslutningsbidrag

I ét af regnskaberne modregnes tilslutningsbidrag på kostprisen for anlægsaktiverne og indtægtsføres således

i takt med afskrivningerne.

I et enkelt regnskab sker indregning på langfristet gæld (med kortfristet del heraf) og indtægtsførsel sker over

anlæggets levetid. I tre regnskaber sker indregning som en del af nettoomsætningen med overførsel til tids-

mæssige forskelle i forbrugerbetalinger eller anden periodeafgrænsningspost. I to regnskaber indregnes ind-

tægten fuldt ud i modtagelsesåret. I de resterende fire regnskaber er det ikke oplyst, hvordan tilslutningsbidra-

gene behandles.

Tilslutningsbidragene er således behandlet meget forskelligt.

Henlæggelser til senere investeringer

I fem af regnskaberne er det anført, at der opereres med henlæggelser. I de øvrige seks regnskaber er det ikke

oplyst, om de indregnes, men den manglende oplysning kan skyldes, at der ikke er henlæggelser, hvorfor det

ikke er relevant at tage stilling til indregningen.

I et eller andet omfang indregnes henlæggelserne alle steder i en form for takstmæssig mellemværende under

enten langfristet eller kortfristet gæld. Der er dog forskel imellem, om de vises særskilt, i en særlig post for

tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger eller som en del af over- og underdækningerne. I hovedparten af

regnskaberne, hvor der sker indregning af henlæggelser, er henlæggelserne indarbejdet som en del af de tids-

mæssige forskelle i forbrugerbetalinger.

Indtægtsførsel sker i de fleste tilfælde fuldt ud i det år, hvor henlæggelserne anvendes, bortset fra et enkelt

regnskab, hvor det anføres, at indtægtsførsel sker i takt med afskrivningerne på anlægget.
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Egenkapital

Kun i fire ud af de elleve regnskaber er det i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011

anført, at egenkapitalen er bunden. Desuden er egenkapitalen opgjort på lidt forskellig vis, idet den består af

forskellige elementer. Nogle steder er det anført, at den består af indskudskapital eller selskabskapital og andre

steder igen, at den består af både kapitalen, bunden overkurs og opsparet overskud. Det interessante i dén

sammenhæng er, at selv de steder, hvor der nu opereres med nul-resultater – men hvor det ifølge sammenlig-

ningstallene ikke altid har været tilfældet – er der eksempler på, at egenkapitalen ikke indeholder andet end

kapitalen. Jeg undres derfor over, hvor de resultater, der ses i tidligere år er blevet af. Det fremgår ikke af disse

regnskaber. Min tese er, at de er indregnet i over- og underdækninger, fordi resultaterne reelt har været udtryk

for en over- eller underdækning før disse blev indregnet i resultatet via nettoomsætningen. Det er dog alene en

tese, som ikke kan be- eller afkræftes ud fra regnskaberne.

Delkonklusion

Regnskabsanalysen af elleve regnskaber for fjernvarmevirksomheder har vist, at der er reelle forskelle i den

regnskabsmæssige behandling af en række poster, som påvirkes af Varmeforsyningslovens bestemmelser.

Forskellene består i poster, som er indregnet i nogle regnskaber, men ikke i andre. Eneste post, som indgår i

alle regnskaberne er over- og underdækninger. For denne post er der dog, som det gælder for samtlige andre

undersøgte regnskabsposter, forskelle i, hvordan de er opgjort. Forskellene ses mellem såvel revisionsvirk-

somhederne på tværs, samt internt i de enkelte revisionsvirksomheder, hvilket understreger min teori om, at

der er behov for en form for ensretning eller fælles forståelse for, hvordan påvirkede regnskabsposter bør

opgøres, indregnes og måles.

For de enkelte poster kan der være en overvægt af, hvordan de er opgjort, men der ses ikke mere generelle

tendenser som der kan konkluderes på som en ”chosen practice” mellem revisionsvirksomhederne.
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8. Analyse

Formålet med de kommende kapitler er at foretage en analyse af de regnskabsmæssige problemstillinger, der

er udvalgt.

I de efterfølgende kapitler foretages en analyse af regnskabsmæssige problemstillinger for fjernvarmevirksom-

heder. De regnskabsmæssige problemstillinger er udvalgt på baggrund af den indledende regnskabsanalyse45,

åbne interviews med revisorer og økonomichefer46, samt mit eget branchekendskab opnået via mit daglige

arbejde og deltagelse i faglige fora. Jeg har valgt de problemstillinger, hvor jeg ser størst udfordringer; bl.a.

fordi de udvalgte problemstillinger giver mulighed for forskellige løsningsmodeller.

For hver af de udvalgte problemstillinger er gennemgået de branchespecifikke forhold fra særlovgivningen,

samt regnskabsregler og -praksis for årsregnskabet. For hver udvalgt problemstilling slutter jeg af med en

konklusion på hvilken løsning, der på baggrund af analysen synes mest korrekt.

De udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger er:

 Tilslutningsbidrag (kapitel 9)

 Henlæggelser til senere investeringer (kapitel 10)

 Reguleringsmæssig over- og underdækning (kapitel 11)

 Urealiserede omkostninger og tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger (kapitel 12)

 Immaterielle rettigheder ved skrotning (kapitel 13)

 Erhvervsstyrelsens notat (”18. maj-notatet”) (kapitel 14)

De regnskabsmæssige problemstillinger bliver, hvor det giver mening, af hensyn til strukturen behandlet under

punkterne definition, indregning og måling, præsentation og min vurdering af foreslåede løsningsmodeller.

45 Se kapitel 7

46 Se bilag 2
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9. Tilslutningsbidrag

VFL’s regler

Tilslutningsbidrag opkræves hos forbrugerne som betaling for tilslutning til fjernvarmevirksomhedens forsy-

ningsnet. Det kan både være i forbindelse med tilslutning til eksisterende net i området eller som led i udbyg-

ning af nettet i forbindelse med etablering af eksempelvis en ny udstykning.

Tilslutningsbidrag er således forbrugernes del af betaling til anlæggene ”up front”. Tilslutningsbidrag dækker

sjældent den fulde anlægsværdi og den resterende del af betalingen sker således via de kommende års takster

i form af afskrivningernes indregning i taksterne.

Energitilsynet har lavet et notat, hvoraf det fremgår at tilslutningsbidrag principielt skal modregnes i afskriv-

ningsgrundlaget, men at fjernvarmevirksomhederne alternativt kan vælge at indregne den fulde indtægt i mod-

tagelsesåret. Det er eksplicit angivet, at tilslutningsbidrag ikke kan tillægges indskudskapitalen47.

ÅRL’s regler

Tilslutningsbidrag kan give anledning til udfordringer i relation til indregning i årsregnskabet efter ÅRL. Så-

ledes kan der anlægges en række betragtninger, som vurderes enkeltvis herunder.

9.2.1. Kapitaltilførsel

9.2.1.1. Definition

En model som jeg har set i enkelte varmeværkers regnskaber er, at tilslutningsbidrag indregnes direkte på

egenkapitalen ud fra en betragtning om, at det er forbrugernes betaling for at blive en del af fjernvarmevirk-

somheden.

I aktieselskaberne er forbrugerne ikke ejere, idet fjernvarmevirksomheder i aktieselskabsform typisk ejes af

kommunerne, ligesom aktierne ikke er genstand for fri handel.

I a.m.b.a.-selskaberne kunne der principielt anlægges en betragtning om, at tilslutningsbidraget er forbrugernes

adgang til en andel af a.m.b.a.-selskabet. Dette er dog ikke tilfældet, idet andelene ikke udstedes mod indbeta-

ling af tilslutningsbidraget.

Det er min vurdering, at tilslutningsbidrag ikke kan betragtes som en kapitaltilførsel, idet indbetaling af tilslut-

ningsbidrag ikke opfylder kravene til kapitalforhøjelse, som fremgår af Selskabslovens kapitel 10. Her fremgår

47 Energitilsynets notat af 31. oktober 2006 om indregning af afskrivninger og henlæggelser
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blandt andet krav til beslutning på generalforsamlingen, indbetaling af kapitalen mv., som ikke opfyldes ved

indbetaling af tilslutningsbidrag.

Som følge heraf er det min vurdering, at indregning af tilslutningsbidrag som kapitaltilførsel direkte på egen-

kapitalen er en klar overtrædelse af ÅRL’s regler, fordi der ganske enkelt ikke er tale om en post, som har

nogen som helst relation til selskabskapitalen. Der er desuden god sammenhæng til de regulatoriske regler,

idet det – som det fremgår ovenfor – ikke er tilladt at indregne tilslutningsbidrag på indskudskapitalen.

9.2.1.2. Indregning og måling

Efter ÅRL’s regler indregnes kapitaltilførsel direkte på egenkapitalen som en forhøjelse af selskabskapitalen.

9.2.1.3. Præsentation

Da indregning af tilslutningsbidrag på egenkapitalen ikke overholder ÅRL og Selskabslovens definition af

kapitaltilførsel er det ikke relevant at diskutere præsentation i årsrapporten.

9.2.1.4. Vurdering

Det er min vurdering, at indregning af tilslutningsbidrag på egenkapitalen hverken vil være i overensstemmelse

med ÅRL eller VFL.

9.2.2. Nettoomsætning

En anden model er at anse tilslutningsbidragene for at være en del af nettoomsætningen med det fulde beløb i

det år, hvor tilslutningsbidraget opkræves.

9.2.2.1. Definition

Nettoomsætning defineres i ÅRL som ”salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under

selskabets ordinære aktiviteter (…)”48

Umiddelbart synes tilslutningsbidrag at opfylde definitionen i forhold til at henhøre under selskabets ordinære

aktiviteter. Det kan dog diskuteres, hvorvidt det opfylder definition af at være et produkt eller en tjenesteydelse,

idet der reelt er tale om et bidrag til anlæg. Det er således ikke evident, at tilslutningsbidrag kan anses for at

være en del af nettoomsætningen.

48 ÅRL, bilag 1c
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9.2.2.2. Indregning og måling

Indregning af nettoomsætning sker efter ÅRL fuldt ud i det pågældende regnskabsår49, hvor omsætningen er

opnået og måles til dagsværdi50.

Henset til, at tilslutningsbidragene klart er tilknyttet de materielle anlægsaktiver synes det ikke at være hen-

sigtsmæssigt at indregne fuldt ud i opkrævningsåret.

Et yderligere argument er, at indregning via nettoomsætningen vil medføre store udsving i regnskabsår, hvor

der eksempelvis er gennemført en udstykning eller hvor der er sket tilkobling til forsyningsnettet for et større

boligområde – hvilket også vil have store skattemæssige konsekvenser i det pågældende år.

9.2.2.3. Præsentation

Nettoomsætning præsenteres som en særskilt regnskabspost på resultatopgørelsen. I selskaber, hvor der er

valgt et princip om at indregne tilslutningsbidrag i nettoomsætningen fuldt ud i det pågældende regnskabsår,

bør de enkelte bestanddele i nettoomsætningen noteoplyses ved en særskilt omsætningsnote. Dette skyldes, at

der som nævnt kan være store udsving mellem årene, hvorfor det vil være relevant for regnskabsbruger at vide

hvad nettoomsætningen består af.

9.2.2.4. Vurdering

Indregning af tilslutningsbidrag som nettomsætning er efter min vurdering ikke hensigtsmæssig. Dette skyldes

til dels de store udsving i omsætningen, som dette vil medføre. Men det skyldes også, at tilslutningsbidrag

efter min vurdering ikke opfylder ÅRL’s definition af at være en tjenesteydelse eller et produkt, fordi der mere

er tale om et ”køb” af en andel af eller et ”bidrag” til anlægsaktiverne.

Samtidig er der tale om en undtagelse efter de regulatoriske regler, jf. ovenfor, hvorfor det heller ikke efter

særreglerne er oplagt at indregne tilslutningsbidrag fuldt ud i nettoomsætningen i det pågældende år.

9.2.3. Modregning i kostpris for materielle anlægsaktiver

En tredje model er modregning af tilslutningsbidragene i kostprisen for de materielle anlægsaktiver ud fra en

tilskudsbetragtning. I EY’s modelregnskab har man valgt at anvende denne model51. Jf. anvendt regnskabs-

praksis til modelregnskabet er dette ud fra en betragtning om, at der derved opnås symmetrisk indregning af

indtægter og udgifter, fordi tilslutningsbidragene indregnes i takt med at ledningsnettet afskrives.

49 Efter den valgte anvendte regnskabspraksis.

50 Med reduktion af moms, skatter og afgifter og rabatter. Kilde: EY 2, side 432.

51 EY 1: Modelregnskab note 7
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9.2.3.1. Definition

I nærværende afsnit forudsættes det, at de materielle anlægsaktiver opfylder definitionen, idet den relevante

diskussion relaterer sig til indregning og præsentation.

9.2.3.2. Indregning og måling

Indregning skal efter ÅRL’s § 33 ske, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

virksomheden og aktivets kostpris kan måles pålideligt.

Her er det særligt pålidelig måling af aktivets kostpris, som giver anledning til udfordringer i relation til at

opfylde indregningskriterierne. Dette skyldes, at tilslutningsbidrag ikke nødvendigvis (typisk ikke) kan henfø-

res til ét (eller flere) konkret anlægsaktiv, fordi tilslutningsbidrag ikke nødvendigvis er ”betaling” for et nyan-

skaffet anlæg, men kan vedrøre et allerede eksisterende anlæg i tilfælde, hvor anlægsarbejder forbundet med

tilslutning til forsyningsnettet er mindre, er foretaget for længe siden eller er ikke eksisterende.

I sådanne tilfælde vil det være vanskeligt at fastslå i hvilket aktivs kostpris der skal ske modregning af tilslut-

ningsbidrag. Og i så fald kan det diskuteres om aktivets kostpris kan måles pålideligt.

9.2.3.3. Præsentation

Anlægsaktiver præsenteres som en særskilt post på balancen. Der er krav om særskilt anlægsnote. Præsentation

af tilslutningsbidrag ud fra en tilskudsbetragtning bør foretages i anlægsnoten - enten direkte på anskaffelses-

summen for aktiverne eller via en særskilt linje, der viser det beløb, der er modregnet.

Da der er tale om forsyningsvirksomhed, hvor tilslutningsbidrag kan variere meget fra år til år, vil det efter

min opfattelse være relevant at præsentere på en særskilt linje af hensyn til at regnskabsbruger kan læse, hvor

meget der er opkrævet i tilslutningsbidrag i det pågældende år.

En anden udfordring omkring præsentation er, at tilslutningsbidrag reelt anvendes til at nedsætte de efterføl-

gende afskrivninger, idet tilslutningsbidraget modregnes kostprisen for anlæggene. Ud fra en modregningsbe-

tragtning kan det teoretisk diskuteres, om metoden overhovedet opfylder ÅRL’s bruttoprincip52. Her kan dog

argumenteres med, at tilslutningsbidragene netop anses for tilskud, hvorved modregning kan foretages. Men

denne usikkerhed understreger yderligere behovet for, at der ved valg af denne metode bør ske præsentation i

en særskilt linje i anlægsnoten.

9.2.3.4. Vurdering

Det er min vurdering, at metoden vil være hensigtsmæssig til behandling af tilslutningsbidrag, fordi tilslut-

ningsbidragene indregnes på de materielle anlægsaktiver, som reelt er det, som de skal støtte.

52 PWC 1, side 103
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Samtidig er modregning i kostprisen i overensstemmelse med de regulatoriske regler, jf. ovenfor. På den måde

er der også tale om en metode, hvor den regulatoriske behandling og den regnskabsmæssige behandling er ens.

For at anvende metoden må det dog accepteres, at tilslutningsbidrag fordeles arbitrært – i de tilfælde, hvor det

ikke er muligt at henføre til et konkret aktiv, ligesom det i nogle tilfælde vil være nødvendigt at acceptere, at

modregningen i kostprisen kan ske længe efter at aktiverne er taget i brug. Forudsat at en arbitrær fordeling

foretages så korrekt som muligt, vil en arbitrær fordeling efter min opfattelse ikke være tilstrækkeligt til at

afvise, at kostprisen er målt pålideligt. Derfor er ingen af disse forhold i direkte modstrid med ÅRL, og derfor

vil det være muligt at anbefale denne metode uden forudgående ændringer af reglerne.

9.2.4. Reguleringsmæssig overdækning (forpligtelse)

En yderligere model er indregning af tilslutningsbidrag som en periodeafgrænsningspost under forpligtelser.

9.2.4.1. Definition

ÅRL definerer i bilag 1c forpligtelser som ”eksisterende forpligtelser for virksomheden, der er opstået som

resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske

fordele”.

Umiddelbart synes tilslutningsbidrag at opfylde definitionen af forpligtelser, fordi der er tale om en opkræv-

ning hos forbrugerne i et enkelt regnskabsår, men som specifikt vedrører de materielle anlægsaktiver (uden

nødvendigvis at relatere sig til nyanskaffede og specifikke aktiver).

9.2.4.2. Indregning og måling

Idet tilslutningsbidrag ikke har en medfølgende risiko for tilbagebetaling på et senere tidspunkt er det min

vurdering, at indregning bør ske som en periodeafgrænsningspost, der måles til dagsværdi (svarende til vær-

dien af det opkrævede tilslutningsbidrag).

Herefter kan beløbet indtægtsføres systematisk over restlevetiden. I de tilfælde, hvor der ikke kan ske henførsel

til et konkret anlæg må der i stedet anvendes en arbitrær indregningsperiode, eksempelvis via beregning af den

gennemsnitlige restlevetid. Her kan anvendes princippet om den mindste gruppe af aktiver, som der kan hen-

føres til i lighed med afskrivningsreglerne i Afskrivningsloven.

På denne måde opnås – i modsætning til tilskudsmodellen, hvor der modregnes i anlæggets kostpris og dermed

direkte i afskrivningerne – efter min vurdering en klar overholdelse af bruttoprincippet.
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9.2.4.3. Præsentation

Der kan som nævnt ske præsentation som periodeafgræsningspost (benævnes efter min vurdering bedst som

”reguleringsmæssig overdækning” eller ”tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger”, som er den benævnelse

EY anvender i sit modelregnskab), idet fjernvarmevirksomheden reelt har erhvervet ret til beløbet. Derved er

der ikke tale om en egentlig gæld eller for den sags skyld en hensat forpligtelse, men en periodeafgrænsnings-

post i stil med en forudbetaling fra kunder. Tilslutningsbidragene bør fordeles på kort og lang del afhængigt af

den resterende indregningsperiode, jf. nedenfor.

Efterfølgende indtægtsførsel bør efter min opfattelse præsenteres på nettoomsætningen via årets regulering af

reguleringsmæssige over-/underdækninger. Dette skyldes, at tilslutningsbidragene reelt er en indtægt, som blot

fordeles over en årrække. Det vil derfor ikke give mening at præsentere de indtægtsførte beløb som en ned-

sættelse af afskrivningerne, der ellers synes at være det umiddelbare alternativ.

9.2.4.4. Vurdering

Denne metode er efter min opfattelse klart at foretrække blandt de nævnte. Dette skyldes, at den overholder

principperne i ÅRL, herunder også bruttoprincippet. Desuden vil det imødekomme store udsving i nettoom-

sætningen mellem årene og i øvrigt sikre, at aktivernes kostpris kan måles pålideligt.

Metoden opfylder derfor efter min opfattelse alle de betænkeligheder, som de øvrige metoder har, hvilket gør

den til en ”sikker vinder” blandt de anførte muligheder.

I relation til de regulatoriske regler anføres dette ikke som en mulighed, idet det fremgår, at tilslutningsbidrag

skal modregnes kostprisen for aktiverne. Men indregning på overdækningen vil betyde, at dette imødekommes

– idet overdækningen dermed indeholder forskellene mellem den regnskabsmæssige behandling og den regu-

latoriske behandling.

9.2.5. IFRIC 1853

IFRIC-standarderne er en række internationale fortolkningsbidrag til de internationale regnskabsstandarder,

IAS / IFRS. IFRIC er som sådan ikke et fortolkningsbidrag til Årsregnskabsloven, men kan med fordel anven-

des som fortolkningsbidrag i de tilfælde, hvor der er usikkerhed på baggrund af ÅRL’s regler eller hvor ÅRL-

reglerne er sammenfaldende med IFRS-reglerne. I dette tilfælde vil IFRIC 18 efter min vurdering godt kunne

anvendes som et fortolkningsbidrag. Det giver dog en lidt anden konklusion. IFRIC 18 er et fortolkningsbidrag

om ”Overdragelse af aktiver fra kunder”.

53 IFRIC står for International Financial Reporting Interpretations Committee
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Af punkt 1 fremgår:

”I forsyningsindustrien (…) kan det forekomme, at virksomheden modtager et beløb fra kunderne til anskaf-

felse eller opførelse af sådanne materielle anlægsaktiver. Kunderne skal normalt betale yderligere beløb for

køb af varer eller tjenesteydelser beregnet efter forbrug”

Heraf kan det udledes, at fortolkningsbidraget netop er rettet mod situationer, som eksempelvis tilslutningsbi-

drag. Samtidig afgrænses der fra offentlige tilskud.

Efterfølgende fremgår det af punkt 14, at:

”En virksomhed kan indgå aftale om at levere en eller flere tjenesteydelser til gengæld for det overdragne

materielle anlægsaktiv, eksempelvis tilslutte kunden til et netværk (…)”

Og af punkt 15:

”Af forhold, der indikerer, at tilslutning af kunden til et netværk er en separat identificerbar tjenesteydelse kan

nævnes, at:

a)En servicetilslutning leveres til kunden og repræsenterer en selvstændig værdi for denne kunde,

b)Servicetilslutningens dagsværdi kan måles pålideligt”

Den form for tilslutningsbidrag, der er omtalt ovenfor (og som baseret på min erfaring er det almindeligt an-

vendte i branchen) opfylder dermed punkt 14 og 15 i fortolkningsbidraget i IFRIC 18.

I punkt 13 anføres:

”Ifølge vilkårene for de aftaler, som ligger inden for dette fortolkningsbidrags anvendelsesområde, vil over-

dragelsen af et materielt anlægsaktiv udgøre en levering til gengæld for ikke-tilsvarende varer eller tjeneste-

ydelser. Virksomheden skal derfor indregne omsætning i overensstemmelse med IAS 18.”

Og endelig anføres i punkt 20:

”Hvis en løbende tjenesteydelse identificeres som led i aftalen, beregnes den periode, hvor omsætning skal

indregnes for tjenesteydelsen, normalt ud fra de vilkår, der er fastsat i aftalen med kunden. Hvis aftalen ikke

angiver en periode, skal omsætning indregnes over en periode, der ikke overstiger brugsværdien for det over-

dragne aktiv, der anvendes til levering af den løbende tjenesteydelse.”

Ud fra IFRIC 18 vil en tilgang således være, at der skal ske indregning som en del af omsætningen, og at

indregning skal ske over en periode, som ikke overstiger brugsværdien for det overdragne aktiv. Konklusionen

er dermed en anden end hvis man alene kigger på en betragtning ud fra ÅRL-reglerne. Med IFRIC 18 i tankerne

vil det rigtige således være at modregne særskilt på anlægssummen og så indregne i takt med (maksimalt) den

forventede brugstid på aktivet, hvilket også svarer til den metode, som er anvendt i EY’s modelregnskab54.

54 EY 1
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9.2.5.1. Vurdering

Efter min vurdering er dette som ovenfor beskrevet ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, idet det kan være

vanskeligt at henføre tilslutningsbidraget til et konkret aktiv og dermed også at fastlægge en periode, der ikke

overstiger brugsværdien. Generelt må det dog konstateres, at vi i Danmark på en række områder mere og mere

nærmer os de internationale regler – og derfor kan det internationale fortolkningsbidrag meget vel medvirke

til at udfylde de ”fortolkningshuller” som eksisterer. Det betyder også, at denne model meget vel kan blive

relevant. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at henføre til et konkret aktiv kan en model, som tillemper denne,

i stedet være, at tilslutningsbidragene indtægtsføres over en periode, der svarer til den gennemsnitlige levetid

(”brugsværdien”). Det vil være en model, som efter min vurdering ligger så tæt op ad IFRIC 18 som muligt. I

øvrigt en model, som ligner den model jeg har analyseret ovenfor omkring indregning på overdækningen.

9.2.6. Delkonklusion

Tilslutningsbidrag er forbrugernes betaling for at blive koblet på fjernvarmenettet. I kapitlet har jeg analyseret

forskellige muligheder for behandling af tilslutningsbidrag.

Kapitaltilførsel

Behandling af tilslutningsbidrag som en kapitaltilførsel er i strid med ÅRL og kan derfor ikke anvendes.

Nettoomsætning

Indregning i nettoomsætning medfører store udsving mellem årene, da tilslutningsbidrag ofte opkræves i større

”klumper”. Derudover er der efter min vurdering tvivl om, hvorvidt tilslutningsbidragene kan anses for at være

en tjenesteydelse eller et produkt. Hvis man anlægger denne betragtning opfylder tilslutningsbidragene ikke

ÅRL’s definition og kan derfor ikke anses for at være nettoomsætning.

Modregning i kostprisen for materielle anlægsaktiver

Her anses tilslutningsbidraget for at være et bidrag til anlægsaktiverne og modregnes derfor i kostprisen.

Udfordringen med denne model er, at tilslutningsbidragene ofte kan være svært henførbare til enkeltaktiver og

modellen kan give udfordringer i relation til bruttoprincippet, idet bidraget anvendes til at nedsætte kostprisen

– som derved også anvendes til at nedsætte afskrivningerne.

Regulatorisk overdækning

Denne model indebærer, at tilslutningsbidragene indregnes som en periodeafgrænsningspost, der indtægtsføres

over en periode svarende til afskrivningsperioden for de materielle anlægsaktiver de er knyttet til. Modellen

sikrer, at indtægtsførsel sker over en periode og store udsving mellem årene vil dermed blive udlignet. Desuden

sikres overholdelse af bruttoprincippet, idet der ikke sker modregning på anlægsaktivernes kostpris.



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 43 af 105

IFRIC 18

En mulighed er at anvende IFRIC 18 som fortolkningsbidrag. IFRIC 18 er ikke en del af dansk regnskabsprak-

sis, men det må formodes, at vi også i Danmark vil nærme os de internationale standarder mere og mere.

Ud fra IFRIC 18 skal der ske indregning som en del af omsætningen over en periode, som ikke overstiger

brugsværdien for det overdragne aktiv. Konklusionen er dermed en anden end hvis man alene kigger på en

betragtning ud fra ÅRL-reglerne.

IFRIC 18-modellen svarer dermed til en sammenblanding af modellen med modregning i kostprisen og ind-

regning på den regulatoriske overdækning.

Samlet vurdering

Det er min vurdering, at modellen med indregning på den regulatoriske overdækning giver det bedste billede

henset til tilslutningsbidragenes natur og modvirker de uhensigtsmæssigheder, som de øvrige modeller inde-

bærer. Det er efter min vurdering også en mere ”ren” model end IFRIC 18-modellen.
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10. Henlæggelser til senere investeringer

VFL’s regler

Efter VFL § 20 er der mulighed for i taksterne at indregne henlæggelser til senere investeringer. Henlæggelser

til senere investeringer knytter sig til den investeringsplan, som hvert år skal indsendes til Energitilsynet. Her

er der mulighed for i taksterne at opkræve til konkrete investeringer op til 5 år før de forventes gennemført –

dog maksimalt op til 75% af den forventede anlægsværdi55.

Det betyder, at fjernvarmevirksomheden kan sikre, at der på forhånd er penge i kassen til at foretage investe-

ringen – og dermed, at lånefinansiering kan minimeres. Anlæg er i denne branche generelt meget dyre, hvorfor

det kan give rigtig god mening at ”spare op” på likviditeten.

Kravet om, at der skal henlægges til en konkret investering medfører, at der ikke er tale om en generel hen-

læggelse der kan anvendes efter behov, men at henlæggelsen er bundet op til anvendelse til det konkrete anlæg.

Reelt har man altså opkrævet et beløb, som skal tilbagebetales til forbrugerne, hvis det ikke anvendes til den

påtænkte investering eller hvis investeringen bliver billigere end forventet.

ÅRL’s regler

10.2.1. Definition

Henlæggelser må ikke forveksles med ordet hensættelse. En henlæggelse efter ÅRL er således en del af en

virksomheds egenkapital, der bindes til anvendelse til et bestemt formål på et senere tidspunkt (resultatdispo-

nering) – typisk eksempelvis opskrivningshenlæggelser ved opskrivning til dagsværdi, henlæggelser i forbin-

delse med de nye IVS-selskaber eller henlæggelse til en særlig fond ved kapitalnedsættelse.

Efter ÅRL’s regler kan der ikke foretages henlæggelser til senere forventede omkostninger. Det fremgår ikke

eksplicit af ÅRL, at det ikke er tilladt, men må derimod tolkes implicit i kraft af, at en sådan form for henlæg-

gelse ikke defineres i ÅRL. Henlæggelse til senere investeringer efter VFL må derfor være en form for for-

pligtelse for fjernvarmevirksomheden. Der kan være tale om enten en forpligtelse eller en hensat forpligtelse

efter ÅRL. Det er derfor disse regler, som skal vurderes.

ÅRL definerer i bilag 1c forpligtelser som ”eksisterende forpligtelser for virksomheden, der er opstået som

resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske

fordele”, mens hensatte forpligtelser defineres som ”forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller

forfaldstid og som vedrører regnskabsåret eller tidligere regnskabsår”.

55 Jf. Afskrivningsbekendtgørelsen, som beskrevet i kapitel 4



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 45 af 105

10.2.2. Indregning og måling – opkrævning af henlæggelser til senere investeringer

Henlæggelse til senere investeringer efter VFL synes klart at opfylde ÅRL’s definition på en forpligtelse. Der

er ikke tvivl om, at beløbet enten skal anvendes til anlæg eller tilbagebetales til forbrugerne. Indtil det sker har

fjernvarmevirksomheden uden tvivl en forpligtelse, da både kriterierne om resultat af tidligere begivenheder

og afståelse af fremtidige økonomiske fordele er opfyldt.

Henlæggelse til senere investeringer efter VFL er ikke uvisse med hensyn til hverken størrelse eller forfaldstid.

Således er størrelsen godkendt til indregning i taksterne af Energitilsynet og kan således opgøres til dette beløb.

Forfaldstiden er også kendt; når der godkendes indregning af henlæggelser til senere investeringer skal der

samtidig anmeldes et forventet tidspunkt for anlæggets anskaffelse og ibrugtagning. Sker dette ikke – og hen-

læggelsen dermed ikke anvendes – skal den tilbagebetales til forbrugerne i det år, hvor det bliver klart, at

anlægget alligevel ikke anskaffes eller etableres.

10.2.3. Indregning og måling – anvendelse af opkrævede henlæggelser til senere investeringer

Når investeringer, hvortil der er opkrævet henlæggelser, færdiggøres vil der skulle foretages en regulering af

den hensættelse, som hidtil er indregnet i den reguleringsmæssige overdækning på balancen. Fjernvarmevirk-

somheden erhverver nu endeligt retten til beløbet, idet der ikke længere er risiko for tilbagebetaling til forbru-

gerne. Derved bør henlæggelserne ved anlæggets færdiggørelse ændre klassificering fra en forpligtelse til en

periodeafgrænsningspost56.

Efter VFL opgøres anlæggets afskrivningsgrundlag som kostprisen fratrukket de anvendte henlæggelser57. I

årsregnskabet efter ÅRL bør det derfor ligeledes overvejes, hvordan indregning foretages.

En mulighed er at anlægge en tilskudsbetragtning, hvor henlæggelsen modregnes i anskaffelsessummen for

anlægget før afskrivningsgrundlaget opgøres. I dette tilfælde vil der således være overensstemmelse mellem

afskrivningsgrundlaget efter VFL og afskrivningsgrundlaget efter ÅRL.

En anden mulighed er at indregne (indtægtsføre) henlæggelserne over anlæggets forventede brugstid; altså i

takt med afskrivningerne. I EY’s modelregnskab modregnes de anvendte henlæggelser direkte i afskrivnin-

gerne58. Idet beløbet er opkrævet via nettoomsætningen i tidligere år – og som det fremgår ovenfor blev mod-

regnet heri i forbindelse med overførslen til den reguleringsmæssige overdækning – er det dog min vurdering,

at det umiddelbart vil være mest korrekt at tilbageføre (indtægtsføre) via samme post. Ikke mindst af hensyn

til ÅRL’s krav om klarhed og konsistens.

Ovenstående er naturligvis alene muligt, fordi henlæggelsen netop er foretaget til et konkret anlæg. Var der

tale om en generel henlæggelse ville det efter min vurdering være vanskeligt at foretage tilbageførsel, fordi det

56 Se beslutningstræ nedenfor i figur 3

57 Jf. reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

58 EY 1: Modelregnskab, note 10
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ikke ville være muligt at matche anlæg og henlæggelse – og dermed heller ikke muligt at identificere brugsti-

den (afskrivningsperioden).

Efter min vurdering vil det give det mest retvisende billede at indregne henlæggelsen i takt med afskrivnin-

gerne frem for at anlægge en tilskudsbetragtning. Henlæggelsen er jo netop foretaget forud for investeringen i

anlægget for i højere grad at fordele investeringen over flere takst-år. Alternativet ville være, at taksterne var

hævet yderligere i de år, hvor der afskrives på anlægget. Ved at opkræve henlæggelser til senere investeringer

forud for investeringen fordeles udgiften for forbrugerne over flere år. Ud fra dette princip bør det også være

mest rigtigt at fordele belastningen i fjernvarmevirksomhedens årsregnskab efter ÅRL på samme måde.

10.2.4. Præsentation

Det er nu fastslået, at der er tale om en forpligtelse. Herefter skal der tages stilling til præsentationen. Det rette

synes her at være indregning i reguleringsmæssige overdækning (gæld til forbrugerne) – og en klassifikation

som lang gæld under forudsætning af, at henlæggelsen ikke skal anvendes til anlæg i det kommende år. Dette

er i øvrigt i overensstemmelse med den vurdering, som EY har anlagt i sit modelregnskab for varmeselskaber,

hvor der sker indregning i ”tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger” som lang gæld, der er en del af den

reguleringsmæssige overdækning59. I forbindelse med at anlægget færdiggøres, bør der som ovenfor nævnt

ske en ændring af klassificeringen af det resterende beløb til en periodeafgræsningspost. Også her kunne det

være oplagt at anvende den særskilte post ”tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger” og så præsentere de

tidsmæssige forskelle fordelt på henholdsvis langt og kort gæld, samt periodeafgrænsningsposter.

Beløbet opkrævet til henlæggelserne til senere investeringer er sket som led i den almindelige omsætning, idet

der blot er tale om, at en andel af taksten er øremærket hertil – og der bør derfor af hensyn til bruttoprincippet

modposteres i den indregnede nettoomsætning. Af hensyn til regnskabslæser bør modregningen præsenteres

på en særskilt linje i omsætningsnoten, således at det er muligt at følge bevægelserne.

Delkonklusion

Henlæggelser til senere investeringer efter VFL er at betragte som en forpligtelse efter ÅRL’s regler, idet der

er tale om beløb, som er opkrævet i nettoomsætningen (via taksterne), men som er bundet til anvendelse enten

i en konkret investering eller alternativt til tilbagebetaling til forbrugerne.

I forbindelse med opkrævning af henlæggelserne bør de klassificeres som en del af den regulatoriske overdæk-

ning (lang / kort alt efter tidsperspektivet).

Ved anvendelse bør der herefter ske overførsel til periodeafgrænsningsposter, da der ikke længere er tale om

en forpligtelse med risiko for tilbagebetaling. Herfra skal der ske indtægtsførsel over den forventede afskriv-

ningsperiode for aktiverne. I EY’s modelregnskab sker dette via afskrivningerne, men efter min opfattelse er

59 EY 1: Modelregnskab, note 10
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det mere korrekt at præsentere indtægtsførslen via nettoomsætningen, idet det er her beløbet oprindeligt blev

modregnet i de opkrævede takster.
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11. Reguleringsmæssig over-/underdækning

Forbrugsregnskabet contra reguleringsmæssig over-/ underdækning

Fjernvarmeselskaberne er som beskrevet i kapitel 6 underlagt hvile-i-sig-selv princippet i forhold til de regu-

latoriske regler. Det betyder, at der årligt opstår en over- eller underdækning, som det er vigtigt at forholde sig

til i relation til behandlingen i årsregnskabet. Den reguleringsmæssige over-/ underdækning må ikke forveksles

med årets forbrugsregnskab, som er en afregning med den enkelte forbruger for årets mer- eller mindre-forbrug

i forhold til aconto-betalingen. Årets forbrugsafregning er alene en periodisering af omsætningen og vil således

enten være tilgodehavende fra salg eller gæld til forbrugere60. Et typisk eksempel er, at varmeregnskabsåret

følger kalenderåret. Det betyder, at forbrugerne aflæser forbruget pr. 31. december. Herefter afregnes forbru-

geren via yderligere opkrævning eller tilbagebetaling, som dog ofte først sker i det nye år. I forhold til årsregn-

skabet vil omsætningen således blive indregnet i forbrugsåret, men selve afregningen først ske i det nye år.

Prisfastsættelse

Hvert år indmelder fjernvarmeselskabet budgettal for det kommende år for nødvendige omkostninger, afskriv-

ninger, henlæggelser til senere investeringer, samt tidligere års over-/underdækning, der skal afregnes i det

pågældende år. Budgettallene godkendes herefter af Energitilsynet. Taksterne opgøres som de samlede for-

ventede omkostninger, der kan indgå i taksterne, delt med årets forventede forbrug.

Taksterne fastlægges af fjervarmevirksomheden og vedtages af bestyrelsen. Taksterne i de kommunale selska-

ber skal tillige godkendes af kommunen. Her er der dog alene tale om en legalitetskontrol, idet kommunen

reelt ikke har indflydelse på taksterne, men alene skal forholde sig til, om beregningen er sket på et korrekt

grundlag. Kender man ikke denne regel kan man let foranlediges til at tro, at takster fastsættes politisk og

dermed kan indgå som en del af eksempelvis erhvervspolitikken ud fra devisen om, at lave takster kan være

medvirkende til at tiltrække flere virksomheder. Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke er tilfældet; taksterne

skal fastsættes ud fra særreglerne på området; ikke ud fra politiske hensyn.

Reguleringsmæssig over-/ underdækning

Den reguleringsmæssige over-/ underdækning opstår på baggrund af to afvigelser fra budgettet. Enten blev

omkostningerne anderledes end forventet eller også var der afvigelser i forhold til det forventede forbrug (ind-

tægterne); og ofte er det en kombination af begge forhold.

Efter reglerne i VFL opgøres den reguleringsmæssige over-/ underdækning som forskellen mellem opkrævede

forbrugsafgifter (takst-opkrævning) og omkostninger, der kan indregnes efter VFL (inklusiv afskrivninger,

henlæggelser til senere investeringer samt afregning af tidligere års over-/ underdækning).

60 ERST 1, punkt 2
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Hvis omkostningerne er større end de opkrævede forbrugsafgifter er der tale om en underdækning; og omvendt

en overdækning, hvis opkrævede forbrugsafgifter er større end de afholdte omkostninger. Bemærk, at over- /

underdækningerne følger måleren, ikke forbrugeren. Det interessante her er, at der kan være tilfælde, hvor

forbrugeren i ét år har betalt for høj en takst, men hvor denne overdækning kommer en anden forbruger til

gode i de kommende år, fordi forbrugeren er fraflyttet måleren i den mellemliggende periode. Således knytter

over-/ underdækningerne sig altså til de til enhver tid værende forbrugere i forsyningsområdet og ikke til spe-

cifikke forbrugere. Også her adskiller den reguleringsmæssige over-/ underdækning sig fra det årlige forbrugs-

regnskab, jf. ovenfor, som er direkte knyttet til den enkelte forbruger.

11.3.1. Overdækning

Som beskrevet i kapitel 4 har fjernvarmevirksomheden altid pligt til at tilbagebetale en overdækning til for-

brugerne. Der er således ingen tvivl om, at der påhviler fjernvarmevirksomheden en pligt; og ikke en ret eller

en mulighed. Det må derfor vurderes, om denne pligt opfylder ÅRL’s krav til indregning og måling.

11.3.1.1. Forpligtelse

11.3.1.1.1. Definition

Der er ikke tvivl om, at overdækningen opfylder definitionen for en forpligtelse, idet der er tale om, at der,

som resultat af tidligere begivenheder, er opkrævet for meget i forbrugertaksten – og tilbagebetalingen vil

medføre, at en del af den fremtidige omsætning vil skulle gå til at tilbagebetale overdækningen. Betingelsen

om afståelse af fremtidige økonomiske fordele er således også opfyldt.

11.3.1.1.2. Indregning og måling

Af ÅRL § 33, stk. 2 fremgår det, at ”en forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt”.

I langt de fleste tilfælde vil overdækningen kunne måles pålideligt. Overdækningen svarer til indtægter fra-

trukket omkostninger, afskrivninger og henlæggelser61; og idet samtlige disse elementer i udgangspunktet kan

måles pålideligt vil også overdækningen kunne måles pålideligt. Således er også indregningskriterierne i ud-

gangspunktet opfyldt.

61 Alle opgjort efter VFL’s regler
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11.3.1.1.3. Præsentation

Tilbagebetaling af overdækning til forbrugerne skal ske i det førstkommende år. Derved vil en overdækning

skulle tilbagebetales i løbet af 12 måneder efter balancedagen. Det betyder, at den reguleringsmæssige over-

dækning i fjernvarmeselskaberne i udgangspunktet er kortfristede gældsforpligtelser.

I enkelte tilfælde er det muligt at ansøge Energitilsynet om en forlænget tilbagebetaling af overdækningen.

Energitilsynet har myndigheden og den regnskabsmæssige klassificering som kortfristet eller langfristet gælds-

forpligtelse vil således afhænge af, om Energitilsynet giver en sådan tilladelse. I det tilfælde, at der er ansøgt,

men endnu ikke opnået svar fra Energitilsynet om udsættelse af tilbagebetaling af overdækningen (en ikke

usædvanlig situation, idet sagsbehandlingstiden kan være lang), er det min vurdering, at det fortsat vil være

mest korrekt at indregne som en kortfristet gældsforpligtelse, idet det er dette, som er udgangspunktet for

afregning af overdækning i henhold til VFL.

11.3.1.2. Hensat forpligtelse

11.3.1.2.1. Definition

Hensatte forpligtelser defineres således62:

”Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og som vedrører regnskabsåret eller

tidligere regnskabsår, anses som hensatte forpligtelser”

I nedenstående afsnit analyseres situationer, hvor overdækningen kan opfylde definitionen på en hensat for-

pligtelse.

11.3.1.2.2. Indregning og måling

Hensatte forpligtelser kan indregnes, hvis:

 Virksomheden på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere be-

givenhed, og

 Det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer,

og

 Der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen

Såfremt alle betingelserne er opfyldt, er der pligt til at indregne den hensatte forpligtelse63. Hensatte forplig-

telser måles til nettorealisationsværdi eller alternativt til dagsværdi64.

62 ÅRL § 47

63 EY 2, kapitel 26

64 ÅRL § 47, stk. 2
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I nogle tilfælde, kan der være en vis usikkerhed omkring overdækningen. Det kan eksempelvis være i situati-

oner, hvor fjernvarmevirksomheden er blevet opmærksom på mulige fejl tilbage i tid eller hvis der er ansøgt

Energitilsynet om ændringer af overdækningen som følge af tidligere begivenheder, hvor man er blevet usikker

på, om behandlingen er sket korrekt eller hvor man er blevet opmærksom på, at der er forhold, som ikke er

korrekt indregnet af forskellige årsager. I sådanne tilfælde vil der indtil der foreligger en afgørelse være en

usikkerhed om, hvorvidt ansøgning om genoptagelse af overdækningen bagud i tid vil blive bevilget. I et sådant

tilfælde vil der typisk være usikkerhed omkring både størrelsen og forfaldstidspunktet, men typisk ikke usik-

kerhed om, at der reelt foreligger en forpligtelse. Det er min vurdering, at resultatet i så fald må baseres på en

sandsynlighedsvurdering hvor det overvejes, om der er tilstrækkelig sandsynlighed for, at fjernvarmevirksom-

heden skal tilbagebetale overdækningen til forbrugerne. Er det tilfældet vil overdækningen – eller den del af

overdækningen, som der er usikkerhed omkring – i stedet for indregning som en gældsforpligtelse skulle ind-

regnes som en hensat forpligtelse i årsregnskabet.

11.3.1.3. Eventualforpligtelse

11.3.1.3.1. Definition

Eventualforpligtelser er defineret endnu mere usikkert som forhold, hvor forpligtelsernes eksistens først kan

bekræftes af usikre fremtidige begivenheder uden for virksomhedens kontrol, hvor beløbsstørrelsen ikke kan

måles pålideligt, eller hvor det ikke er sandsynligt at der skal ske afståelse af fremtidige økonomiske fordele65.

Et alternativ til indregning som forpligtelse eller hensat forpligtelse er dermed oplysning om en eventualfor-

pligtelse.

Jeg kan godt se eksempler på, at usikkerheden omkring overdækningens størrelse og forfaldstid meget stort.

Et eksempel kan være, at der er truffet en principiel afgørelse på området (for en anden fjernvarmevirksomhed),

og hvor fjernvarmevirksomheden er usikker på, hvorvidt afgørelsen også vil påvirke dem fremadrettet.

11.3.1.3.2. Indregning og måling

En eventualforpligtelse indregnes ikke i årsregnskabet, netop fordi der er for stor usikkerhed om forfaldstids-

punkt og beløbsstørrelse til at kunne foretage en pålidelig måling.

11.3.1.3.3. Præsentation

Da forpligtelsen fra eksemplet ovenfor ikke opfylder indregningskriterierne i forhold til hverken gældsforplig-

telser eller hensatte forpligtelser – typisk på grund af usikkerhed omkring den beløbsmæssige størrelse – vil

der i stedet være tale om en eventualforpligtelse. For en sådan er der pligt til at noteoplyse om forpligtelsen,

65 ÅRL, bilag 1C
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herunder de forhold som faktisk er kendte: hvordan er forpligtelsen opstået, hvad er forventningen til sandsyn-

ligheden for, at den kommer til indløsning og hvad ved fjernvarmevirksomheden om henholdsvis forventet

forfaldstidspunkt og størrelsen af eventualforpligtelsen (eksempelvis en forventning til et interval for størrel-

sen)

11.3.1.4. Vurdering

Det er på baggrund af analysen min vurdering, at den reguleringsmæssige overdækning i langt de fleste tilfælde

vil skulle indregnes og præsenteres som en kortfristet gældsforpligtelse. Hvis overdækningen, eller dele heraf,

ikke opfylder indregningskriterierne må der i stedet tages stilling til, om der er tale om en hensat forpligtelse

eller en eventualforpligtelse. Til brug for denne vurdering, kan anvendes et såkaldt ”beslutningstræ”, jf. ne-

denfor.

Figur 3 - beslutningstræ for forpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Kilde: EY – Indsigt i Årsregnskabsloven 2014/15, side 36466

66 Et tilsvarende beslutningsdiagram fremgår af PWC, kapitel 5.12.2.1. Konklusionerne er de samme for hensatte forplig-

telser og eventualforpligtelser, men diagrammet indeholder ikke stillingtagen til en egentlig forpligtelse. Derfor har jeg

valgt at anvende EY’s beslutningstræ frem for PWC’s beslutningsdiagram
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11.3.2. Underdækning

Analysen vedrørende overdækningen kan anvendes tilsvarende for en reguleringsmæssig underdækning. Her

er der blot tale om at fjernvarmeselskabet har et tilgodehavende i stedet for en forpligtelse, idet der i henhold

til VFL er hjemmel til at opkræve underdækningen i kommende års takst. Derfor er analysen forkortet, idet

argumenter og eksempler fra ovenstående afsnit også er gældende her.

11.3.2.1. Definition

Definitionen af et aktiv67:

”Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra frem-

tidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden”.

Underdækningen er klart et resultat af tidligere begivenheder og er under virksomhedens kontrol, idet fjern-

varmevirksomheden kan vælge at opkræve underdækninger ved indregning i forbrugertaksterne og fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. Der er således ikke tvivl om, at en underdækning opfylder aktiv-

definitionen i ÅRL.

11.3.2.2. Indregning og måling

Aktivets værdi skal kunne måles pålideligt for at kunne indregnes. Indregning sker i udgangspunktet til kost-

pris. En underdækningen vil i udgangspunktet opfylde dette, fordi der ikke er tvivl om hverken beløbsstørrelse

eller afregningstidspunkt.

I særlige tilfælde kan der dog være tvivl om underdækningens størrelse. Eksemplerne er de samme som be-

skrevet under overdækningen og vil typisk opstå i forbindelse med, at der afventes en afgørelse fra myndighe-

derne. I sådanne tilfælde vil der være usikkerhed omkring størrelsen af underdækningen, og det må derfor

vurderes, om det fulde beløb kan indgå i årsregnskabet som et tilgodehavende. Dette må nødvendigvis afhænge

af sandsynligheden for, at der gives medhold i ansøgning til Energitilsynet, hvilket kan være vanskeligt at

afgøre.

11.3.2.3. Præsentation

Efter ÅRL’s regler er alle aktiver, der ikke er anlægsaktiver et omsætningsaktiv. Underdækningen skal således

klassificeres som et omsætningsaktiv og indgå som en særskilt regnskabspost under tilgodehavender. Bemærk,

at der ikke er tale om et egentligt tilgodehavende fra salg, som derimod omfatter årets varmeregnskab med

forbrugerne68.

67 ÅRL, bilag 1D

68 Hvilket også er i overensstemmelse med EY’s modelregnskab (EY 1)
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Efter ÅRL § 26 er en underdækning, som ikke forventes opkrævet inden for det kommende år, et langfristet

tilgodehavende og skal klassificeres inden for den pågældende arabertalspost. Alternativt kan der ske indreg-

ning som kortfristet tilgodehavende med oplysning om den langfristede del heraf. Ligesom for overdækningen

skal Energitilsynet godkende, hvis indregning sker over en længere periode end i det kommende år69.

Anlægges i stedet en betragtning ud fra fortolkningsbidraget IAS 1 vil der reelt kunne ske indregning som et

anlægsaktiv, idet IAS anser et tilgodehavende (omsætningsaktiv) med forfald ud over 12 måneder for at være

et anlægsaktiv. IAS 1 argumenterer således modsat ÅRL og bruger tidsperspektivet som hovedindikator for

klassificeringen.

Er sandsynligheden for, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden ikke tilstrækkelig høj –

som i eksemplet - opfylder underdækningen (eller dele heraf) ikke indregningskriterierne for aktiver, og derfor

kan underdækningen ikke optages i årsregnskabet. Er usikkerheden meget stor, kan det efter samme principper

som for overdækningen overvejes, om der skal ske oplysning om eventualaktiver. Er usikkerheden mindre er

det måske tilstrækkeligt at oplyse i årsregnskabet, at der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af

tilgodehavendet. En sådan usikkerhed skal oplyses i revisionspåtegning, ledelsesberetning og note, således at

det er helt tydeligt for regnskabslæser hvad usikkerheden består i, samt hvorfor og hvordan tilgodehavendet er

indregnet trods usikkerhed.

11.3.2.4. Vurdering

Der er efter min vurdering ingen tvivl om, at en underdækning opfylder definitionen på et aktiv og i langt de

fleste tilfælde vil skulle indregnes til dagsværdi og præsenteres som et kortfristet omsætningsaktiv.

I undtagelsestilfælde hvor der er tvivl om underdækningens størrelse, må der tages konkret stilling til om

underdækningen opfylder indregningskriterierne. Det er reelt disse undtagelsestilfælde, der er de vanskeligste

at vurdere.

69 ET 1
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12. Urealiserede omkostninger og tidsmæssige forskelle i forbrugerbeta-
linger

Forskelle mellem VFL og ÅRL

Urealiserede omkostninger kan ikke indregnes i varmepriserne efter VFL70. Det betyder, at der – når der laves

priseftervisning – skal korrigeres for de urealiserede omkostninger, som er medtaget i årsregnskabet efter ÅRL.

Eksempler på urealiserede omkostninger, som der skal korrigeres for er:

 Urealiserede kursgevinster / -tab

 Hensættelser til tab på debitorer

 Andre hensættelser

 Andre periodiseringer

 Udskudt skat

Hertil kommer, at der er en række andre forskelle i indregning af omkostninger efter VFL og ÅRL:

 Småaktiver kan ikke udgiftsføres (straksakskrives) efter VFL, men skal afskrives

 Kurstab ved låneoptagelse fordeles over lånets løbetid

 Henlæggelser efter ÅRL behandles som omkostninger efter VFL

 Forrentning af indskudskapital indgår som en omkostning

 Grunde afskrives efter VFL og indgår som en del af anlægssummen

 Afskrivninger behandles generelt forskelligt

 Betalbar skat kan alene indregnes efter VFL, hvis det er godkendt af Energitilsynet (skal være ”uundgå-

eligt”). Udskudt skat kan ikke indregnes.

Alle disse forskelle repræsenterer i et eller andet omfang en del af over- / underdækningen. Enten reelt som en

del af over-/ underdækningen eller som en tidsmæssig forskel i forbrugerbetalingerne. Hvis alle forskelle op-

tages i balancen vil årsregnskabet således give et nul-resultat, idet resultatet efter ÅRL netop består af forskel-

lene mellem ÅRL og VFL.

Grunden til, at disse poster benævnes ”tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger”71 er, at der er tale om for-

skelle, som det forudsættes med tiden vil komme til at indgå i opgørelsen efter VFL. Forskellen mellem VFL

og ÅRL skyldes således som udgangspunkt, at indregningstidspunktet er forskelligt.

70 ET 1

71 Begrebet er taget fra EY’s modelregnskab (EY 1). Jeg har valgt at anvende begrebet i specialet, da det er min vurdering,

at begrebet fint beskriver de poster, som det dækker over.



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 56 af 105

Et eksempel, der kan bidrage til forståelsen af begrebet er hensættelse til tab på debitorer. Her er der tale om

en urealiseret omkostning, som ikke kan indgå i omkostningerne opgjort efter VFL. Regnskabsmæssigt ind-

regnes hensættelse til tab på debitorer fordi det er forventningen, at beløbet repræsenterer den del af virksom-

hedens tilgodehavender, som senere vil være tabt, men hvor tabet blot ikke er (endeligt) konstateret endnu.

Når tabet konstateres vil omkostningen kunne indregnes i omkostningerne efter VFL. Derfor er indregningen

alene et spørgsmål om, at der tidsmæssigt er en forskel på indregningstidspunktet.

Tilsvarende gælder eksemplet udskudt skat. Efter VFL er der tale om en urealiseret skat, og da der alene kan

indregnes betalbar skat, kan udskudt skat ikke indregnes i priseftervisningen. Indregning i ÅRL sker, fordi den

udskudte skat forventes betalt (hvis det er en forpligtelse – eller indløst, hvis det er et aktiv) på et senere

tidspunkt. Først når skatten kommer til betaling, kan den indregnes i priseftervisningen.

I begge eksempler er der tale om omkostninger, der ikke kan indgå efter VFL og derfor ikke indgår i den

reguleringsmæssige over-/ underdækning. Ud fra et regnskabsteoretisk synspunkt kan der dog argumenteres

for, at der rent faktisk er tale om omkostninger, som er en del af over-/ underdækningen (blot ikke opgjort efter

de regulatoriske regler), idet omkostningerne med tiden vil blive opkrævet hos forbrugerne. Derfor har EY i

deres modelregnskab medtaget posten ”tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger” og argumenterer derfor

også for en betragtning, hvor der reelt ”skabes” et nul-resultat i årsregnskabet, hvis alle forskelle anses for

tidsmæssige forskelle, som overføres til balancen.

Hvad er et resultat?

I forhold til de tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne er præsentationen i årsregnskabet ikke det vigtige.

Den relevante diskussion er efter min opfattelse derimod hvorvidt det overhovedet er korrekt at skabe et nul-

resultatet i selskabet – hvilket jo er ganske simpelt, hvis alle forskelle mellem VFL og ÅRL blot overføres til

balancen.

Derfor er det interessant at starte med at undersøge hvad et regnskabsmæssigt resultat overhovedet er for en

størrelse.

Resultatopgørelse består af ”indregnede indtægter og omkostninger”72.

I resultatopgørelsen indregnes ”(…) alle indtægter (…) alle omkostninger”73.

Samtidig definerer ÅRL indtægter som ”stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang

eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører stigninger i egenkapitalen. I indtægter

indgår dog ikke indskud fra ejere”74 og omkostninger som ”fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i

72 ÅRL § 28

73 ÅRL § 49

74 ÅRL, bilag 1C
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form af afgang eller værdiforringelse af aktiver eller stigning i forpligtelser, som medfører fald i egenkapita-

len. I omkostninger indgår dog ikke udlodning eller uddelinger til ejere”75.

Resultatet efter ÅRL svarer altså til stigninger i økonomiske fordele via tilgang eller værdistigning af aktiver

eller fald i forpligtelser - fratrukket fald i økonomiske fordele enten via afgang, værdiforringelse af aktiver

eller stigning i forpligtelser.

Anvendes IFRS-reglerne som fortolkningsbidrag er det IAS 1, som overordnet fastlægger kravene til præsen-

tation af regnskabet. I IFRS-reglerne arbejdes med begrebet totalindkomst og ikke med periodens resultat

alene. Totalindkomsten omfatter periodens resultat og øvrig totalindkomst, der blandt andet består af valuta-

kursreguleringer, opskrivninger, urealiserede gevinster / tab og aktuarmæssige gevinster / tab76, der ikke er

indregnet i periodens resultat77. Alle indtægter og omkostninger skal med i resultatet med mindre IFRS speci-

fikt tillader en anden behandling.

Ud fra såvel ÅRL som IFRS-reglerne må det konkluderes, at de nævnte eksempler på poster, der ikke kan

indregnes i priserne efter VFL skal indregnes i årsregnskabet, idet også urealiserede gevinster / tab skal med.

Der er således ikke tvivl om, at posterne skal med i ÅRL’s resultat for perioden, fordi der er tale om poster,

der efter regnskabslovgivningen (og særligt hvis IFRS anvendes som fortolkningsbidrag) skal medtages.

På denne måde opfyldes også definitionen af resultatet som stigninger i økonomiske fordele fratrukket fald i

økonomiske fordele, som beskrevet ovenfor.

Resultatet over tid

Det næste spørgsmål må være om det er korrekt at udelade forskelle i resultaterne efter VFL og ÅRL i års-

regnskabet – hvilket jo reelt er det der sker, når der skabes et nul-resultat. Skabelsen af et nul-resultat medfører,

at alle forskelle overføres til balancen på over- eller underdækningen via modpostering på nettoomsætningen78.

Reelt en form for periodisering af resultatet.

Argumentet for at gøre det, er at fjernvarmevirksomhederne over tid hviler i sig selv og dermed ”går i nul”.

Spørgsmålet er herefter om man ud fra dette argument kan fastholde at periodens resultat også i det enkelte år

bør være nul.

75 ÅRL, bilag 1C

76 De aktuarmæssige gevinster / tab kan være relevante for fjernvarmevirksomhederne i relation til eksempelvis tjeneste-

mandspensioner

77 Deloitte 1

78 Som argumenteret for i tidligere kapitler føres årets reguleringer af over- / underdækningen via nettoomsætningen.
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Fjernvarmeselskabets resultater bør set over tid gå i nul for at overholde hvile-i-sig-selv princippet. Umiddel-

bart er der ikke nogen permanente forskelle i resultaterne, idet alle de ovenfor nævnte forskelle over tid vil

blive udlignet. Jeg er ikke stødt på eksempler på omkostninger eller indtægter, hvor der er tale om permanente

afvigelser. Dette er særdeles interessant i denne diskussion, fordi en permanent forskel netop vil give et resul-

tat, som ikke over tid vil blive udlignet. Når der ikke er permanente forskelle skyldes det, at der i taksterne kan

indregnes alle nødvendige omkostninger. Under forudsætning af, at alle omkostninger i årsregnskabet kan

anses for nødvendige vil der ikke opstå permanente forskelle på denne post. Tilsvarende må urealiserede om-

kostninger / indtægter over tid forventes at udligne sig. Endelig er der forskelle i afskrivningerne, som over tid

også vil udligne sig når aktivet er fuldt afskrevet. Umiddelbart vil en permanent forskel derfor alene opstå,

hvis der i virksomheden er aktiviteter, som ikke falder ind under VFL’s regler om prisfastsættelse. Sådanne

aktiviteter vil alt andet lige give et resultat. Nærværende analyse ser bort fra disse tilfælde.

I forhold til resultatet er det, jf. ovenfor, klart at alle indtægter og omkostninger skal indregnes i periodens

resultat. Dette gælder uanset om der ses på totalindkomsten med IFRS-reglerne som fortolkningsbidrag eller

på ÅRL alene. Dermed kan det klart afvises, at resultatet som sådan kan periodiseres blot fordi det senere

udlignes.

Det afgørende er således at vurdere, om samtlige forskelle kan anses for enten aktiver eller forpligtelser, der

skal optages på balancen. De to væsentligste forskelle består i behandlingen af urealiserede poster og afskriv-

ningerne. Jeg vil derfor analyse disse to tilfælde særskilt.

12.3.1. Afskrivninger

I forhold til afskrivningerne kan der være forskelle i afskrivningsperioderne, som medfører, at afskrivningerne

i de enkelte år ikke er ens mellem VFL og ÅRL79. Over tid vil afskrivningerne dog udligne sig; om ikke andet

så når aktivet er fuldt afskrevet.

Når der anskaffes et materielt aktiv vil kostprisen kunne opkræves i varmepriserne over afskrivningsperioden

efter VFL. Som det fremgår af kapitel 13 bevarer virksomheden denne ret selvom aktivet senere tages ud af

drift. Det betyder, at virksomheden reelt har erhvervet en ret til indtægter svarende til afskrivningerne allerede

på tidspunktet for anskaffelse af aktivet.

Samme forhold gælder for grunde, som typisk ikke afskrives efter ÅRL, men efter VFL (for at have mulighed

for at opkræve indtægter svarende til kostprisen). Derfor vil der også her opstå en forskel i værdierne set over

tid. Også her er der dog erhvervet ret til indtægter allerede på tidspunktet for anskaffelse.

Også de særlige forhold omkring småaktiver, der typisk udgiftsføres i året efter ÅRL men afskrives efter VFL,

vil være omfattet af samme forhold.

79 Dette er yderligere beskrevet i kapitel 4



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 59 af 105

Jeg har tidligere defineret såvel aktiver og forpligtelser, ligesom indregningskriterierne er gennemgået80. Uden

at gengive disse vil jeg derfor konkludere, at den erhvervede ret og muligheden for at måle beløbsstørrelsen

pålideligt medfører, at forskelle i afskrivningerne efter min vurdering opfylder såvel definitionerne og indreg-

ningskriterierne for henholdsvis aktiver og forpligtelser. Det afgørende her er efter min opfattelse, at retten til

indtægter erhverves allerede på anskaffelsestidspunktet.

12.3.1.1. Vurdering

Idet der allerede på anskaffelsestidspunktet erhverves ret til at opkræve indtægter svarende til kostprisen af et

anlægsaktiv, er det min vurdering, at forskelle i afskrivningerne kan indregnes på balancen som en tidsmæssig

forskel i forbrugerbetalinger. Dette skyldes, at forskelle i afskrivninger lever op til definitionen af henholdsvis

aktiver og forpligtelser – og at de beløbsmæssigt kan måles pålideligt og derfor opfylder indregningskriteri-

erne.

Dette gælder også for grunde, som afskrives efter VFL og småaktiver, der udgiftsføres efter ÅRL men afskrives

efter VFL.

12.3.2. Urealiserede omkostninger / indtægter

Urealiserede omkostninger / indtægter indregnes i årsregnskabet efter reglerne i ÅRL. Typiske eksempler er

udskudt skat, periodiseringer og kursreguleringer.

Indregning i årsregnskabet sker ud fra en fordeling til regnskabsperioden. Ligeledes kan der – som eksemplet

med udskudt skat – være tale om aktiver / forpligtelser, som vedrører året men som ikke udløses på nuværende

tidspunkt.

Over tid er det forventningen at denne type af poster vil udligne sig helt, fordi de går fra at være urealiseret til

at blive realiseret eller helt bortfalder. Henset til dette forhold er der altså tale om poster, som over tid må

forventes at skulle indregnes i varmepriserne. Det betyder også, at der på sigt vil blive tale om en forpligtelse

eller et tilgodehavende hos forbrugerne. Det må derfor diskuteres om denne forpligtelse / tilgodehavende kan

anses for at være gældende allerede på det tidspunkt, hvor det indregnes i årsregnskabet. Der kan forud for

indregning i varmepriserne være sket en del med størrelsen af disse poster; eksempelvis kan kursændringer

eller regulering af udskudt skat være ganske væsentlig henover to regnskabsår.

12.3.2.1. Vurdering

I modsætning til afskrivningerne er retten til at opkræve indtægter ikke erhvervet på det tidspunkt, hvor de

urealiserede omkostninger / indtægter indregnes i årsregnskabet. Det kan derfor diskuteres om posterne over-

holder definitionerne af aktiver og forpligtelser – særligt på punktet omkring at være et resultat af tidligere

80 Se tidligere kapitler i analysen.
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begivenheder, der forventes at medføre fremtidige pengestrømme. Der er reelt usikkerhed omkring hvorvidt

der tilflyder fremtidige pengestrømme; eksempelvis i tilfældet med kursreguleringer.

Dertil kommer, at den beløbsmæssige størrelse ikke sikker – netop fordi der kan ske væsentlige, løbende re-

guleringer heraf. Da der ikke kan ske en pålidelig måling er det min opfattelse, at posterne heller ikke opfylder

indregningskriterierne.

Som følge heraf er det min vurdering, at urealiserede omkostninger / indtægter ikke generelt kan overføres til

balancen og derfor anses for at være en tidsmæssig forskel i forbrugerbetalinger. Denne vurdering er i øvrigt i

modstrid med EY’s modelregnskab, som jeg således mener bør ændres på dette område.

Delkonklusion

Der er primært to forskelle mellem resultatet efter VFL og ÅRL. Disse forskelle er henholdsvis forskelle i

afskrivninger og behandlingen af urealiserede omkostninger / indtægter.

For afskrivningernes vedkommende er det min opfattelse, at disse kan indregnes på balancen, da både defini-

tioner og indregningskriterier for aktiver og forpligtelser er opfyldt. Primært som følge af, at der er erhvervet

ret til at opkræve indtægter allerede på anskaffelsestidspunktet og fordi forskellene kan måles pålideligt.

I modsætning hertil står urealiserede omkostninger / indtægter, hvor der reelt kan drages tvivl om, hvorvidt

der er erhvervet en ret til senere opkrævning og hvor den beløbsmæssige størrelse er genstand for løbende

ændring. Som følge heraf er det min opfattelse, at der er tvivl om, hvorvidt de urealiserede omkostninger /

indtægter kan anses for at opfylde definitionerne for aktiver og forpligtelser, ligesom indregningskriterierne

ikke er overholdt idet der ikke kan ske pålidelig måling. Henset hertil vurderer jeg ikke, at urealiserede om-

kostninger / indtægter uden videre generelt kan optages på balancen.

Det er derfor også min opfattelse, at det ikke er korrekt at skabe egentlige nul-resultater ved blot at overføre

alle forskelle til balancen.
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13. Immaterielle rettigheder ved skrotning

VFL’s regler

Det fremgår ikke af VFL’s regler, hvad der skal ske, når et anlæg skrottes eller tages ud af drift. Derimod

fremgår det, at afskrivningerne skal betragtes som en mulighed for at skaffe likviditet (eksempelvis til betaling

af lån), samt at anlæg skal være fuldt afskrevet efter 30 år; uanset om det fortsat er funktionsdygtigt og uanset

om levetiden fra start vurderes til at være længere end 30 år81.

Det betyder, at retten til at afskrive på et aktiv (og dermed opkræve aktivets samlede pris hos forbrugerne)

bevares – uagtet, at aktivet måtte være taget ud af drift. Det gælder i øvrigt uagtet, om aktivet er taget ud af

drift som følge af manglende funktionsdygtighed eller eksempelvis som følge af, at varmeforsyningen er lagt

om.

ÅRL’s regler

Regnskabsmæssigt er der ikke tvivl om, at et anlægsaktiv, som er taget ud af drift ikke længere kan indgå i

årsregnskabet som et materielt aktiv. Det følger direkte af definitionen på materielle anlægsaktiver, idet aktivet

ikke længere opfylder betingelsen om at være ”til vedvarende eje og brug”. Derfor vil der for aktiver taget ud

af brug være en forskel mellem den regnskabsmæssige behandling og den regulatoriske behandling.

Med tanke på, at anlægsaktiverne i en fjernvarmevirksomhed typisk har en meget stor værdi, vil et aktiv, der

tages ud af brug kunne påvirke årsregnskabet i det pågældende år med meget store beløb i negativ retning. Det

er fortsat muligt at opkræve den resterende del af den regulatoriske værdi via taksterne, og henset hertil kan

det overvejes, om et meget stort regnskabsmæssigt underskud i et enkelt år reelt giver et retvisende billede –

netop fordi der jo fortsat er mulighed for at opnå indtægter på baggrund af det pågældende aktiv.

Immaterielle rettigheder

Det er en oplagt overvejelse, om restværdien (efter VFL) vil kunne optages som et immaterielt aktiv i form af

”opkrævningsrettigheder” eller ”takstrettigheder”. I så fald vil resultatopgørelsen efter VFL alene blive påvir-

ket af forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige værdi og den regulatoriske værdi.

Der er for alle regnskabsklasser efter ÅRL § 33 krav om, at immaterielle rettigheder, som er erhvervet, skal

indregnes. Immaterielle aktiver indregnes efter ÅRL § 36 til kostpris, kan ikke opskrives til dagsværdi82 og

skal afskrives over den forventede brugstid (som typisk ikke kan være over 20 år)83.

81 ET 1

82 I modsætning til de internationale regler i IAS 38

83 EY 2, kapitel 15 og PWC 1, kapitel 5.2
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13.3.1. Definition

Immaterielle aktiver defineres ikke direkte i ÅRL, hvorfor definitionen må findes i fortolkningsbidraget i de

internationale regler i IAS 38. Ifølge IAS 38 defineres et immaterielt aktiv af følgende karakteristiska84:

 uden fysisk substans

 identificerbart

 ikke-monetært

 under virksomhedens kontrol

 forventes at medføre fremtidige økonomiske fordele for virksomheden

”Et aktiv anses for at være identificerbart, når:

a)det er muligt at udskille aktivet fra virksomheden som helhed og sælge, overdrage, udlicensere, udleje

eller ombytte aktivet, enten særskilt eller sammen med en tilhørende kontrakt, et aktiv eller en forplig-

telse, eller

b)Aktivet er en følge af kontraktmæssige eller andre juridiske rettigheder, uanset om disse kan overdrages

eller udskilles fra virksomheden eller fra andre rettigheder og forpligtelser.”85

En ret til at opkræve takster på baggrund af et materielt aktiv, som er taget ud af drift, synes umiddelbart at

opfylde definitionen på et immaterielt aktiv. Således er retten uden fysisk substans, ikke-monetær, under virk-

somhedens kontrol og forventes at medføre fremtidige økonomiske fordele i form af fremadrettet omsætning.

For så vidt angår identificerbarheden opfylder et sådant aktiv både definition a) og b). Retten til opkrævning

er knyttet til et fysisk aktiv, som skal udskilles fra virksomheden – og som i princippet kan overdrages til en

anden fjernvarmevirksomhed, som på baggrund af et køb af aktivet, som ikke er i drift, vil kunne opnå en

tilsvarende ret til at opkræve fremadrettede indtægter (under forudsætning af, at køber overtager det som et

materielt aktiv, hvorved der opnås afskrivningsret – selve opkrævningsretten / takstrettigheden kan ikke over-

drages mellem fjernvarmevirksomhederne). Samtidig er der tale om en juridisk rettighed, idet det er VFL’s

regler, som afgør, at fjernvarmevirksomheden fortsat har ret til at opkræve takster, selvom anlægsaktivet ikke

længere er i drift.

13.3.2. Erhvervet rettighed eller oparbejdet rettighed?

Efter ÅRL er der som nævnt krav om, at alle erhvervede rettigheder skal indregnes i årsregnskabet. Omvendt

er kravene til indregning af internt oparbejdede rettigheder noget mere restriktive. Det er derfor interessant at

overveje, hvorvidt en takstrettighed er erhvervet eller internt oparbejdet.

Oprindeligt har fjernvarmevirksomheden erhvervet et anlægsaktiv via indkøb af materialer, entreprenørfaktu-

raer og lignende omkostninger. I nogle tilfælde kan der være tillagt interne produktionsomkostninger (IPO-

84 IAS 38

85 Deloitte 1, side 207-210
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tillæg) i form af mandetimer for projektledere og driftsfolk samt indirekte omkostninger til anlægsaktivets

kostpris. Disse omkostninger kan aktiveres som en del af kostprisen for det materielle anlægsaktiv.

Når aktivet efterfølgende tages ud af drift – eksempelvis fordi det ikke virker eller det fortsat er fuldt funkti-

onsdygtigt, men fjernvarmeforsyningen er lagt om, så det ikke anvendes – fastholdes pr. automatik en ret til

fortsat at opkræve den resterende del af anlægsaktivets regulatoriske værdi. Set ud fra VFL er der således ingen

forskel i behandlingen af det pågældende aktiv; uagtet om det er i drift eller ej. Retten til at opkræve takster

opstod dermed allerede i det øjeblik, hvor aktivet oprindeligt blev erhvervet.

Dermed er det alene den regnskabsmæssige behandling der ændres, idet aktivet ikke længere opfylder defini-

tionen på et materielt anlægsaktiv. Ud fra denne argumentation er det min vurdering, at takstrettigheden /

opkrævningsretten reelt kan sidestilles med en erhvervet rettighed. Hvilket medfører, at fjernvarmevirksom-

heden får pligt til at aktivere retten. Det skal bemærkes, at ingen af de regnskaber, som blev gennemgået i den

indledende regnskabsanalyse havde aktiveret immaterielle rettigheder i form af opkrævningsret. Idet hoved-

parten af virksomhederne løbende må tage dele af anlæggene ud af drift, må det konkluderes, at dette er et

område, hvor der blandt revisorerne er en vis forsigtighed at spore.

13.3.3. Indregning og måling

Immaterielle aktiver måles til kostpris. I udgangspunktet skal erhvervede rettigheder indregnes, men internt

oparbejdede aktiver ikke kan indregnes86.

Da der ud fra ovenstående argumentation er tale om en erhvervet rettighed må indregning efter ÅRL skulle

ske til kostprisen for det oprindelige aktiv fratrukket de afskrivninger, som er foretaget efter VFL. Dermed

bliver kostprisen for den immaterielle rettighed lig med den regulatoriske restværdi.

Afskrivning må kunne foretages over den forventede restperiode, og der må derfor tages udgangspunkt i fjern-

varmevirksomhedens budgetterede afskrivninger for at undersøge, hvor lang en periode restværdien forventes

afskrevet over.

Der vil så efterfølgende opstå den problemstilling, at mens der efter ÅRL typisk afskrives lineært, så er det

efter VFL muligt at regulere afskrivningsperioderne fra år til år. Derfor bør afskrivninger efter ÅRL som mi-

nimum indregnes på baggrund af de afskrivninger, som foretages efter VFL; uagtet at disse ikke nødvendigvis

er lineære. Vælges der alligevel en lineær afskrivning efter ÅRL vil det årligt blive nødvendigt at foretage en

nedskrivningstest for at sikre, at værdien af aktivet efter ÅRL ikke overstiger den restværdi, som aktivet har

efter VFL, så det hele tiden sikres, at der ikke indregnes en rettighed, som har en højere værdi end den reelle

opkrævningsmulighed.

86 EY 2 kapitel 15, PWC 1 kapitel 5.2 og ÅRL § 33
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13.3.4. Præsentation

Rettighederne præsenteres på en særskilt linje under immaterielle aktiver. Der er desuden krav om særskilt

anlægsnote for virksomheder i klasse C og D87.

13.3.5. En praktisk problemstilling

En praktisk problemstilling er, at mange af fjernvarmevirksomhederne ikke har registreret sine ledningsnet på

et tilstrækkeligt detaljeret niveau til at foretage ovenstående indregning. Det kan eksempelvis skyldes at der er

foretaget aktivering af ledningsnettet for et helt område ad gangen, frem for separat registrering af de enkelte

stykker ledning. Hvis et enkelt stykke ledning i et område efterfølgende tages ud af drift, vil det dermed være

vanskeligt at fastlægge kostprisen for dette ene stykke, ligesom det kan være vanskeligt at finde ud af hvor

meget der er afskrevet på netop denne del.

Derfor vil det efter min erfaring i praksis ofte være nødvendigt at foretage nogle arbitrære fordelinger ud fra

forskellige former for fordelingsnøgler. Er det helt umuligt at fastlægge nogle fornuftige fordelingsnøgler, kan

det i sidste ende blive vanskeligt at indregne aktivet i balancen, fordi værdien ikke vil kunne måles pålideligt.

Denne problemstilling kan være årsagen til, at der i ingen af de analyserede regnskaber indgik opkrævnings- /

takstrettigheder.

Delkonklusion

Det er min vurdering, at restværdien efter VFL for aktiver, som er taget ud af drift kan indregnes som et

immaterielt aktiv i form af ”takstrettigheder” eller ”opkrævningsret” til en værdi svarende til den restværdi,

der til enhver tid er efter VFL. Dette skyldes, at rettighederne opfylder definition og indregningskriterier for

erhvervede immaterielle rettigheder.

Det betyder også, at hvis der efter ÅRL anvendes lineære afskrivninger, må der årligt foretages nedskrivnings-

test for at sikre, at aktivet efter ÅRL ikke overstiger værdien af den opkrævningsret, som eksisterer efter VFL

(svarende til genindvindingsværdien).

87 PWC 1, kapitel 5.2
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14. Erhvervsstyrelsens notat

Erhvervsstyrelsen (ERST) udgav i 2011 et notat om ”Regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt

prisregulering”; det såkaldte ”18. maj-notat”. Formålet med dette kapitel er en kort gennemgang af notatet

med henblik på at analysere, hvorledes notatet har indflydelse på regnskabsaflæggelsen i fjernvarmevirksom-

hederne.

Notatets formål og indhold

18- maj-notatet blev udgivet, fordi der var tvivl om kravene til forsyningsvirksomhedernes regnskabsaflæg-

gelse og hvordan de regulatoriske forhold spillede sammen med ÅRL. Erhvervsstyrelsen havde blandt andet

konstateret, at der var meget forskellig regnskabspraksis for de regnskaber, der blev indsendt til styrelsen, også

selvom der var tale om virksomheder i samme regnskabsklasse.

Notatet omfatter generelt forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering. Jeg vil dog i nærværende speciale

alene analysere notatet i relation til betydningen for fjernvarmevirksomheder af hensyn til afgrænsningen.

Notatet er rettet mod ”monopollignende forsyningsselskaber underlagt prisregulering” og ”omhandler de

forsyningsselskaber, som er udskilte i særskilte anparts- eller aktieselskaber. Notatet vil dog også kunne an-

vendes af forsyningsselskaber, som drives i andre virksomhedsformer og som aflægger årsregnskab efter års-

regnskabsloven”88. Således er både a.m.b.a.’erne og aktieselskaberne – som er de virksomhedsformer jeg har

valgt at behandle i specialet – omfattet af notatet. Den såkaldt monopollignende status for fjernvarmevirksom-

hederne opnås ved, at ledningerne ligger i jorden og ejes af selskabet. Det er således ikke muligt for andre

selskaber at levere gennem ledningerne, som er tilsluttet virksomhedens anlæg.

Notatet omfatter 3 hovedpunkter:

1. Nedskrivning og nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver

2. Indregning af over- / underdækninger

3. Præsentation af opsparet overskud på egenkapitalen

Nedskrivning

Materielle anlægsaktiver indregnes efter bestemmelsen i ÅRL § 40 i fjernvarmevirksomhedernes årsregnskab

til kostpris tillagt omkostninger i forbindelse med anskaffelsen frem til ibrugtagningstidspunktet, samt even-

tuelle finansieringsomkostninger i fremstillingsperioden.

Efter ÅRL § 41 kan virksomhederne dog vælge at opskrive til dagsværdi. Hvis dagsværdimetoden vælges

indgår opskrivningen som en bunden reserve på egenkapitalen (”reserve for opskrivning”), jf. stk. 3. Første

indregning sker efter ÅRL § 36 altid til kostpris.

88 ERST 1, side 2
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ÅRL § 42 fastslår, at for aktiver som ikke løbende reguleres til dagsværdi, skal der foretages nedskrivning af

anlægsaktivernes værdi til en lavere genindvindingsværdi. Når denne bestemmelse ikke omfatter aktiver ind-

regnet efter dagsværdimetoden skyldes det, at anvendelse af dagsværdien netop er udtryk for, at der foretages

løbende vurderinger af nedskrivningsbehov som følge af dagsværdireguleringen.

14.2.1. Nedskrivning ifølge ERST

Det anføres i ÅRL § 42, at aktiver, der ikke reguleres til dagsværdi skal nedskrives til en lavere genindvin-

dingsværdi.

For fjernvarmevirksomhedernes vedkommende giver dette udfordringer. Det skyldes særligt to forhold, nemlig

afkastmulighederne og salgsværdien, som analyseres nærmere herunder.

14.2.1.1. Afkast

Prisreguleringen i VFL er tilrettelagt på en måde, så der reelt ikke er mulighed for at få et afkast af aktiverne

set over tid. Det skyldes, at der som tidligere beskrevet alene er mulighed for at indregne afskrivninger i var-

mepriserne, men ikke mulighed for at tillægge en mark-up eller et afkast hertil. Henset hertil vil en egentlig

beregning af kapitalværdien vise en nutidsværdi tæt på 0 kr. eller måske endda negativ.

14.2.1.2. Salgsværdi

Aktiverne for en fjernvarmevirksomhed består hovedsageligt af ledningsnet og anlæg, der alene kan bruges til

fremstilling og / eller transport af fjernvarmen. I fjernvarmevirksomhedens forsyningsområde er der monopol,

således at kunderne tilsluttet ledningsnettet ikke kan vælge en anden leverandør af varmen. Ledningerne kan

ikke anvendes til andet formål. En opgørelse af salgsværdien giver derfor udfordringer.

For det første er der ikke et effektivt marked. Der er således langt til at søge på realistiske kvadratmeter-priser

eller handelspriser, som man ville kunne hvis der var tale om eksempelvis en bil eller en ejendom.

For det andet er ledningerne kun noget værd, hvis de anvendes til samme formål. Det betyder, at den eneste

måde, der kan findes en handelspris på, vil være, hvis der en køber vil anvende ledningerne til nøjagtigt samme

formål. Det kan selvfølgelig være tilfældet, hvis der er tale om en fusion med en anden fjernvarmevirksomhed

og der ses faktisk for tiden en tendens til konsolidering. I sådanne tilfælde vil ”salgsprisen” (som reelt er en

del af overtagelsesbalancen og ikke som sådan et salg af aktiverne alene) typisk være restværdien efter VFL’s

regler, fordi dette er den pris, som den overtagende pris vil kunne opkræve hos forbrugerne og derfor det, som

ledningerne er værd for den overtagende virksomhed.

For det tredje er det tvivlsomt, om et salg overhovedet vil kunne finde sted i andre tilfælde end de ovenfor

nævnte fusioner, da det formentlig slet ikke vil være muligt at finde en køber, når der ikke må tjenes penge.
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En salgsværdi vil derfor formentlig svinge mellem 0 kr. (hvis man tager udgangspunkt i, at ledningerne reelt

ikke kan sælges) og værdien efter VFL (hvis der tages udgangspunkt i, hvad en anden fjernvarmevirksomhed

forventes at ville give for ledningsnettet ved en overtagelse).

14.2.1.3. ÅRL contra IAS 36

ÅRL foreskriver, at der skal ske nedskrivning, hvis genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi. I tilfælde, hvor salgsværdien kan opgøres til værdierne efter VFL og hvor den regnskabsmæssige

værdi svarer til VFL-værdierne medfører det, at der ikke skal ske nedskrivning. I alle øvrige tilfælde vil der

derimod kunne blive tale om en meget væsentlig nedskrivning af aktiverne til en værdi, der i udgangspunktet

ligger tæt på 0 kr.

For at imødekomme disse udfordringer har ERST i notatet valgt at tage sit udgangspunkt i IAS 36 som for-

tolkningsbidrag til ÅRL. Argumentet herfor er, at ÅRL alene ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende

billede for forsyningsvirksomhederne og at IAS 36 opererer med, at der alene skal foretages nedskrivningstest,

hvis der er indikation for nedskrivning.

14.2.1.3.1. ÅRL

Tages der alene udgangspunkt i ÅRL’s bestemmelser vil nedskrivning skulle ske allerede på anskaffelsestids-

punktet. Det skyldes, at det allerede er på dette tidspunkt, at fjernvarmevirksomheden ved, at der ikke er mu-

lighed for at opnå et afkast og at en pålidelig salgsværdi svarende til minimum kostprisen vil være vanskelig

at opnå. Derfor vil aktiverne – hvis ÅRL’s regler alene anvendes – allerede på anskaffelsestidspunktet skulle

nedskrives.

14.2.1.3.2. IAS 3689

Ifølge IAS 36 skal der foretages nedskrivningstest, hvis der er indikation på nedskrivningsbehov. Der er såle-

des ikke, som i ÅRL, krav om, at der skal foretages nedskrivning med mindre der er en indikation for, at der

er et behov.

En indikation kan bestå af såvel eksterne som interne forhold, idet forhold i omverdenen kan påvirke aktivernes

værdi lige så vel som interne forhold.

IAS 36 angiver nogle eksempler på, hvad der kan være indikationer for værdiforringelse, som udover fysiske

forringelser også omfatter ændringer i anvendelsen, markedsværdi, brancheforhold og renteniveauet.

Umiddelbart er det meget få af de nævnte indikationer, som vil kunne findes i fjernvarmevirksomhederne. Det

skyldes, at en række af de mekanismer, som kendes fra almindelige virksomheder ikke har betydning for fjern-

varmevirksomhederne. Eksempelvis vil et tegn på forældelse eller fysisk skade på et aktiv eller en væsentlig

89 IAS 36 som oprindelig vedtaget med ændringer pr. 1. januar 2014 indarbejdet, samt Deloitte 1
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ændring i aktivets anvendelse (eksempelvis fordi aktivet tages ud af drift) ikke påvirke fjernvarmevirksomhe-

dens muligheder for fremadrettet indtjening90. Således vil virksomheden i de nævnte tilfælde fortsat bevare

opkrævningsretten hos forbrugerne, idet det er kostprisen, som giver en opkrævningsret – uagtet om aktivet

senere skrottes eller tages ud af drift. Regnskabsmæssigt vil et skrottet aktiv naturligvis ikke opfylde definiti-

onen på et materielt anlægsaktiv, idet det ikke er længere er til vedvarende eje og brug – og derfor vil et skrottet

aktiv regnskabsmæssigt skulle nedskrives. Det forhold ændrer dog ikke ved, at der fortsat kan opkræves takster

for den resterende værdi målt efter VFL.

Ligesom i ÅRL opererer IAS 36 med genindvindingsværdien som den højeste af salgsværdien og kapitalvær-

dien. Selve opgørelsesmetoden er altså den samme uanset om ÅRL anvendes alene eller om IAS 36 anvendes

som fortolkningsbidrag.

ERST har i notatet vurderet, at ÅRL på dette punkt – specifikt for forsyningsvirksomhederne – skal fortolkes

i overensstemmelse med IFRS-reglerne; altså IAS 36. Det medfører, at der ikke skal foretages nedskrivning til

genindvindingsværdi ved anskaffelsen af aktiverne; og at efterfølgende nedskrivningstest kun skal foretages,

hvis der er indikationer for nedskrivningsbehov – eksempelvis ved skrotning af aktiver. ERST vurderer desu-

den, at et samlet ledningsnet, som er bestemt til at fungere sammen, typisk vil være den pengestrøms-frem-

bringende enhed.

Baseret på ERST-notatet vil det således i fjernvarmevirksomheder typisk ikke være relevant at vurdere et ned-

skrivningsbehov for enkeltaktiverne.

14.2.1.4. Nedskrivning som følge af forskellige afskrivningsperioder

Som tidligere beskrevet, kan der efter VFL’s regler opereres med forskellige afskrivningsperioder fra år til år,

når blot den årlige afskrivning ligger inden for en periode på 5 og 30 år. Efter ÅRL opereres typisk med lineære

afskrivninger. Det er min erfaring, at en række fjernvarmevirksomheder opererer med de samme afskrivninger

i årsregnskabet, som anvendes regulatorisk. Derved bliver værdien af anlægsaktiverne den samme efter VFL

og ÅRL; og værdien i årsregnskabet vil således svare til den fremadrettede opkrævningsret.

I de tilfælde, hvor der anvendes forskellige perioder vil det alt andet lige være nødvendigt løbende at foretage

nedskrivningstest. Det skyldes, at der er behov for at sikre, at værdien af anlægsaktiverne i ÅRL ikke overstiger

restværdien efter VFL. Dette er en vigtig pointe, idet anlægsaktiverne ellers vil have en værdi i årsregnskabet,

som reelt overstiger den opkrævningsret, som er tilbage for anlægsaktiverne efter VFL. Dette har en betydning

i forhold til de fremtidige økonomiske fordele, som vil tilflyde virksomheden – hvis værdien efter ÅRL er

højere end efter VFL vil værdien overstige de fremtidige økonomiske fordele, som vil tilflyde virksomheden,

og det vil derfor være relevant at foretage nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

90 Se kapitel 13 om skrotning af aktiver
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Genindvindingsværdien vil på baggrund af notatet fra ERST reelt svare til den regulatoriske værdi efter VFL,

og det giver derfor mening at anbefale, at der henset til det retvisende billede i årsregnskabet generelt anvendes

afskrivninger opgjort efter VFL og ikke lineære afskrivninger, som det ellers er sædvane for at undgå konstante

nedskrivninger.

Indregning af over- / underdækning

Indregning af over- / underdækning er behandlet og analyseret ovenfor. Notatet fra Erhvervsstyrelsen under-

støtter min konklusion og behandles derfor ikke yderligere.

Præsentation af opsparet overskud på egenkapitalen

Den tredje problemstilling, som Erhvervsstyrelsen behandler i sit notat er præsentation af opsparet overskud

på egenkapitalen. For fjernvarmevirksomhederne er det afgørende, at kapital og overskud i udgangspunktet

ikke kan udloddes til ejerne91. Overskud må således ikke trækkes ud, men skal forblive i selskabet.

Det giver den udfordring, at der reelt er tale om en bunden egenkapital og ikke som i en almindelig erhvervs-

virksomhed om frie reserver.

Som det er beskrevet i afsnittet om reguleringsmæssige over- og underdækninger skal fjernvarmevirksomhe-

derne opnå et regulatorisk nul-resultat på baggrund af hvile-i-sig-selv princippet. Det medfører dog ikke, at

det regnskabsmæssige resultat er nul, og mange fjernvarmevirksomheder har reelt et regnskabsmæssigt resul-

tat. Da det regulatoriske resultat er nul, vil et regnskabsmæssigt resultat bestå af forskellene mellem regnskabs-

mæssig behandling og regulatorisk behandling. Et opsparet overskud på egenkapitalen vil således alene knytte

sig til de regnskabsmæssigt opnåede resultater; og ikke som sådan være udtryk for en mellemregning med

ejere og forbrugere92.

Erhvervsstyrelsen anfører, at der er tale om en bunden reserve. Desuden anføres det, at:

”(…) må det af hensyn til et ”retvisende billede” være nødvendigt og hensigtsmæssigt at signalere overfor

regnskabsbruger, at der er tale om en lovbestemt bunden reserve, som ikke kan udloddes. Det er f.eks. muligt

at have en forklarende tekst under egenkapitalnoten (…).”93

Det foreslås i notatet, at reserven præsenteres som ”Overskud, der i henhold til særlovgivning ikke kan

udloddes”. Denne fortolkning giver god mening, idet Erhvervsstyrelsen netop med fortolkningen

imødekommer særlovgivningens indflydelse på regnskabsaflæggelsen.

91 Jf. dog reglerne om forrentning af indskudskapital - se kapitel 4

92 Typisk er der sammenfald mellem ejere og forbrugere i a.m.b.a.-virksomhederne, mens A/S’erne typisk er 100% kom-

munalt ejet.

93 ERST 1, afsnit 3
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Det skal bemærkes, at denne fremgangsmåde ikke er anvendt i EY’s modelregnskab, der alene opererer med

udbytte og ikke forholder sig til de bundne reserver. Interessant nok er det desuden, at min indledende

regnskabsanalayse94 viser at kun fire af de undersøgte elleve regnskaber overholder dette krav.

Delkonklusion

Erhvervsstyrelsens notat er udarbejdet som følge af usikkerheder omkring regnskabsaflæggelsen for forsy-

ningsvirksomheder med monopol. Notatet omhandler tre vigtige områder, nemlig nedskrivningstest, regule-

ringsmæssige over-/underdækninger og egenkapitalen.

For nedskrivningstesten konkluderer notatet, at IAS 36 skal anvendes som fortolkningsbidrag, således at der

alene skal foretages nedskrivningstest, hvis der er indikation for nedskrivning.

Notatet konkluderer desuden, at reguleringsmæssige over-/underdækninger skal indregnes i årsregnskabet og

endelig konkluderes det, at egenkapitalen skal angives som bunden.

Notatet mangler efter min opfattelse en række yderligere forhold – herunder en afklaring af, hvordan over-

/underdækningerne skal opgøres og om der eksempelvis kan opereres med nul-resultater ved at overføre alle

forskelle til balancen.

Efter min opfattelse er notatet derfor nyttigt, men bør udbygges med en række yderligere forhold og generelt

gøres mere konkret, fordi der fortsat er rig mulighed for at fortolke på de konklusioner, som Erhvervsstyrelsen

har draget.

94 Se kapitel 7
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15. Fremtidig regulering95

For tiden er der ikke noget som tyder på, at der er yderligere dansk regulering på vej på regnskabsområdet.

Erhvervsstyrelsen har i hvert fald pt. ikke meldt om noget sådant.

Jeg er bekendt med, at der via FSR – Danske revisorer løbende foregår en række drøftelser i det særskilte

forsyningsudvalg og at man her forsøger at koordinere med regnskabsudvalget for at få mere regulering på

banen. Jeg er dog også bekendt med, at det hidtil ikke er lykkedes at opnå fuld enighed omkring den regn-

skabsmæssige behandling af de særlige poster inden for de forskellige forsyningsarter.

Erhvervsstyrelsen barsler pt. med et modelregnskab for helt små virksomheder i branchen. Men da det alene

omfatter klasse A-virksomhederne vil det ikke have betydning for de fjernvarmevirksomheder, der er omfattet

af nærværende speciale.

Herudover foregår der i IASB-regi pt. en afklaring af, om der skal udarbejdes oplæg til yderligere regulering.

Der har været en høringsrunde hertil, som er afsluttet i januar 2015. Det såkaldte Discussion Paper fra IASB,

som har været i høring har givet anledning til, at der er enighed om, at IFRS-reglerne ikke i tilstrækkelig grad

understøtter behandlingen af aktiver og forpligtelser – og at der arbejdes videre med det. Der er således ingen

afklaring på, hvad der kommer til at ske96. Det kan være godt med international regulering. Det er dog min

vurdering, at det fortsat ikke vil være tilstrækkeligt detaljeret til at kunne bruges i det daglige, da det ikke vil

blive detaljeret nok til at sikre overensstemmelse med de danske særregler og reelt, som den eksisterende

regulering, alene vil beskæftige sig med området i overordnede termer. Dertil kommer, at anbefalingen for

IASB alene vil beskæftige sig med virksomheder der aflægger regnskab efter IFRS – og det gør de danske

fjernvarmevirksomheder på nuværende tidspunkt ikke.

Anbefaling

På baggrund af specialets analyser og konklusioner er det min vurdering, at der fortsat er behov for et

framework, der nærmere regulerer regnskabsaflæggelsen for forsyningsvirksomhederne.

I internationalt regi er der pt. et større arbejde i gang, som umiddelbart alene vil behandle området i overord-

nede termer.

I Danmark har Erhvervsstyrelsen taget fat på de helt små virksomheder, hvorfor det ikke i skrivende stund kan

forventes at omfatte de i specialet omfattede virksomheder. Hvis der senere kommer noget, som har karakter

95 Kilde vedr. Erhvervsstyrelsen og FSR – Danske revisorer er Deloittes repræsentant i forsyningsudvalget, statsautorise-

ret revisor Mogens Henriksen. Herudover har jeg naturligvis anvendt internettet som kilde.

96 http://www.ifrs.org/Rate-regulated-activities/archive/Pages/Project-update-25-February-2015.aspx



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 72 af 105

af overordnede termer – som det er tilfældet for 18. maj-notatet – så er det min vurdering, at dette ikke er

tilstrækkeligt.

Min indledende regnskabsanalyse konkluderer overordnet én væsentlig ting; nemlig at der er vidt forskellige

fortolkninger af de nuværende regler. Det er derfor min anbefaling, at der fremadrettet stiles mod et meget

mere detaljeret regelsæt, som ikke giver luft til fortolkninger, som tilfældet er i dag.

Efter min opfattelse kan dette ske på to måder:

 Fjernvarmevirksomhederne undtages af årsregnskabsloven og aflægge regnskab efter særlige regler

 Der udarbejdes et detaljeret modelregnskab eller en detaljeret vejledning for de enkelte forsyningsområder,

som omfatter Erhvervsstyrelsens vurdering af korrekt regnskabsaflæggelse

Da fjernvarmevirksomhederne omfattet af specialet primært drives i selskabsform, er det efter min opfattelse

ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at undtage dem fra årsregnskabsloven. Det kan være med til at gøre deres

regnskaber endnu sværere at læse for regnskabsbruger, hvis der anvendes en helt anden regnskabsmæssig be-

grebsramme. Det vil desuden kræve en lovændring, som dog bør være overkommelig.

For mig at se vil den bedste løsning være at lave et detaljeret modelregnskab, hvor de særlige forhold behandles

og drøftes. Meget gerne med virkelige eksempler. Det vil sikre tilstrækkelig detaljeringsgrad og tage højde for

de forskellige tolkninger, der findes i dag. En mulighed kunne endda være at tilføje en certificeringsordning

for revisorerne i lighed med det, der findes for revisorer for finansielle virksomheder.
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16. Konklusion

Specialets formål

Nærværende speciale har haft til formål at analysere og diskutere regnskabsmæssig behandling af en række

udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger, som opstår i fjernvarmevirksomheder som følge af særlovgiv-

ningen på området, som ikke nødvendigvis hænger godt sammen med årsregnskabslovens bestemmelser.

Konklusion

Fjernvarmevirksomhederne er underlagt Varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger

og praksis udstukket af myndighederne. Som følge af fjernvarmevirksomhedernes monopol regulerer Varme-

forsyningsloven blandt andet muligheden for at opkræve indtægter (takster). Virksomhederne er hvile-i-sig-

selv virksomheder, som over en periode skal have regulatoriske nul-resultater. Fjernvarmevirksomhederne er

derfor ikke underlagt de almindelige markedskræfter.

Først udarbejdede jeg en indledende regnskabsanalyse, som sammenholdt med min egen viden og foretagne

interviews har dannet grundlag for at vurdere de primære regnskabsmæssige udfordringer for fjernvarmevirk-

somhederne og dermed de udfordringer, som jeg har valgt at analysere i specialet.

De udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger er:

 Tilslutningsbidrag

 Henlæggelser til senere investeringer

 Reguleringsmæssige over- og underdækninger

 Urealiserede omkostninger og tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

 Immaterielle rettigheder ved skrotning

 Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 (18. maj-notatet)

16.2.1. Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag er forbrugernes betaling for at blive koblet på fjernvarmenettet. Jeg har analyseret forskel-

lige muligheder for behandling af tilslutningsbidrag, nemlig:

 Indregning som kapitaltilførsel

 Indregning som nettoomsætning

 Modregning i kostprisen for materielle anlægsaktiver

 Indregning som regulatorisk overdækning

 Anvendelse af IFRIC 18 (tilskudsbetragtning) som fortolkningsbidrag

Det er baseret på analysen min vurdering, at modellen med indregning på den regulatoriske overdækning (pe-

riodeafgrænsningspost) giver det mest retvisende billede i årsrapporten henset til tilslutningsbidragenes natur.
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16.2.2. Henlæggelser til senere investeringer

Baseret på analysen, er det min vurdering, at henlæggelser til senere investeringer efter VFL er at betragte som

en forpligtelse efter ÅRL’s regler, idet der er tale om beløb, som er opkrævet i nettoomsætningen (via tak-

sterne), men som er bundet til anvendelse enten i en konkret investering eller alternativt til tilbagebetaling til

forbrugerne.

I forbindelse med opkrævning af henlæggelserne bør de klassificeres som en del af den regulatoriske overdæk-

ning, mens der ved anvendelse bør ske overførsel til periodeafgrænsningsposter, da der ikke længere er tale

om en forpligtelse med risiko for tilbagebetaling. Herfra skal der ske indtægtsførsel over den forventede af-

skrivningsperiode for aktiverne. Dette vil efter min vurdering være mest korrekt at præsentere via nettoomsæt-

ningen.

16.2.3. Reguleringsmæssig over-/underdækning

Den reguleringsmæssige over-/underdækning indgår som udgangspunkt i det kommende års takster og vil

derfor opfylde definitionen af henholdsvis forpligtelse eller tilgodehavende efter Årsregnskabsloven. I visse

tilfælde kan der dog enten være tvivl om størrelsen af over-/underdækningen eller om afregningstidspunktet –

og i sådanne tilfælde må det konkret vurderes, om der skal ske hel eller delvis optagelse af beløbet, ligesom

det må vurderes, om der er tale om en forpligtelse, en hensat forpligtelse eller en eventualforpligtelse (og

tilsvarende for tilgodehavender om den er lang- eller kortfristet og om der er tale om et eventual-tilgodeha-

vende).

16.2.4. Urealiserede omkostninger og tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Urealiserede omkostninger kan ikke indregnes efter Varmeforsyningsloven. Tilsvarende er der en række andre

forskelle mellem Årsregnskabsloven og Varmeforsyningsloven, som alt andet lige vil give nogle regnskabs-

mæssige forskelle. Et eksempel er, at hensættelse til tab på debitorer ikke kan indregnes efter Varmeforsy-

ningsloven (da det er urealiseret), men vil indgå efter Årsregnskabsloven. Der er en række yderligere eksem-

pler i kapitlet ovenfor.

For denne type af forskelle er der typisk tale om omkostninger, som over tid må forventes at udligne sig. Derfor

kan der argumenteres for, at der kan laves en regnskabspost benævnt ”tidsmæssige forskelle i forbrugerbeta-

linger”, hvor forskellene optages. Herefter vil det reelt være muligt at skabe et nul-resultat i det enkelte år ud

fra en argumentation om, at fjernvarmeaktiviteterne over tid skal gå i nul henset til hvile-i-sig-selv princippet.

Det fremgik af den indledende regnskabsanalyse, at der er stor forskel på, om de tidsmæssige forskelle indreg-

nes i regnskaberne.

Det er min konklusion, at det for hver enkelt post konkret må vurderes, om der er tale om en post, som opfylder

Årsregnskabslovens definition af henholdsvis forpligtelser eller tilgodehavender, samt indregningskriterierne

herunder pålidelighed. Er det ikke tilfældet, kan posten ikke indregnes som en tidsmæssig forskel.
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Det er derfor også min konklusion, at det ikke er korrekt at skabe egentlige nul-resultater ved blot at overføre

alle forskelle til balancen.

16.2.5. Immaterielle rettigheder ved skrotning

Ved skrotning af materielle anlægsaktiver bibeholdes retten til at opkræve takster, svarende til den regulatori-

ske restværdi efter Varmeforsyningsloven. Et skrottet aktiv opfylder ikke Årsregnskabslovens definition for

materielle anlægsaktiver, og i kapitlet analyseres derfor, om retten til fortsat takst-opkrævning opfylder betin-

gelserne for at kunne optages som et immaterielt aktiv.

Det konkluderes i specialet, at en takst-rettighed som følge af skrottede aktiver i udgangspunktet kan optages

som et immaterielt aktiv.

16.2.6. Erhvervsstyrelsens notat

Erhvervsstyrelsens notat er udarbejdet som følge af usikkerheder omkring regnskabsaflæggelsen for forsy-

ningsvirksomheder med monopol. Notatet omhandler tre vigtige områder, nemlig nedskrivningstest, regule-

ringsmæssige over-/underdækninger og egenkapitalen.

Notatet mangler efter min opfattelse en række yderligere forhold – herunder en afklaring af, hvordan over-

/underdækningerne skal opgøres og om der eksempelvis kan opereres med nul-resultater ved at overføre alle

forskelle til balancen.

Efter min opfattelse er notatet derfor nyttigt, men bør udbygges med en række yderligere forhold og generelt

gøres mere konkret, fordi der fortsat er rig mulighed for at fortolke på de konklusioner, som Erhvervsstyrelsen

har draget.

16.2.7. Fremtidig regulering

På baggrund af specialets analyser og konklusioner er det min vurdering, at der fortsat er behov for et

framework, der nærmere regulerer regnskabsaflæggelsen for forsyningsvirksomhederne.

I internationalt regi er der pt. et større arbejde i gang, som umiddelbart alene vil behandle området i overord-

nede termer.

I Danmark har Erhvervsstyrelsen taget fat på de helt små virksomheder, hvorfor det ikke i skrivende stund kan

forventes at regulere de i specialet omfattede virksomheder. Hvis der senere kommer noget, som har karakter

af overordnede termer – som det er tilfældet for 18. maj-notatet – så er det min vurdering, at dette ikke er

tilstrækkeligt, fordi der mangler mere konkrete vejledninger og konklusioner.

Min indledende regnskabsanalyse konkluderer overordnet én væsentlig ting; nemlig at der er vidt forskellige

fortolkninger af de nuværende regler. Det er derfor min anbefaling, at der fremadrettet stiles mod et meget

mere detaljeret regelsæt, som ikke giver luft til så forskellige fortolkninger, som tilfældet er i dag.
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For mig at se vil den bedste løsning være at lave et detaljeret modelregnskab, hvor de særlige forhold behandles

og drøftes. Meget gerne med konkrete eksempler. Det vil sikre tilstrækkelig detaljeringsgrad og tage højde for

de forskellige tolkninger, der findes i dag. En mulighed er også at tilføje en certificeringsordning for reviso-

rerne i lighed med det, der findes for revisorer for finansielle virksomheder.
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17. Perspektivering

Dette kapitel giver mit bud på fremtidens regnskabsaflæggelse for fjernvarmevirksomhederne. Jeg tillader mig

blandt andet at give et bud på værdien af fjernvarmevirksomhedernes regnskaber. Kapitlet er således ikke en

del af analyse og konklusion, men giver et bud på, hvad der kan og vil ske i fremtiden.

Jeg har nu gennemført en analyse af en række regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder.

Jeg har i specialet vist, at regnskaberne i dag er meget forskellige, fordi der anlægges forskellige betragtninger

for ens forhold.

Jeg mener også, at det er et område, hvor det er vanskeligt at holde regnskabsbruger for øje. Regnskabsbruger

er mange forskellige interessenter med forskellige interesser:

 Tilsynsmyndigheder

 Erhvervsstyrelsen

 SKAT

 Ejere (kommunerne eller andelshaverne)

 Forbrugerne

 Långivere

De forskellige interessenter har naturligt forskellige interesser. Mens myndigheder og ejere reelt primært har

regeloverholdelse for øje – så har forbrugerne en helt anden interesse; nemlig at kunne udlede noget omkring

den ydelse, som de betaler for fjernvarmen og ikke mindst, hvilke forventninger der er til den fremtidige pris-

udvikling. Sammenholdt med, at jeg har argumenteret for, at fjernvarmevirksomhederne ikke umiddelbart kan

sælges er der reelt ingen investorer, som er regnskabsbrugere. Desuden er långiverne typisk tilgodeset ved, at

lån er sikret ved kommunal garantistillelse. Ejerne er pålagt at være ejere i lovgivningen og har reelt ikke

indflydelse på meget, idet indtægter og omkostninger er mere eller mindre fastlagt af de regulatoriske regler

og ikke af strategi og markedskræfter. Myndighederne modtager en række andre opgørelser, som medfører, at

de derigennem kan udføre deres tilsynsopgave (regulatoriske priseftervisninger, henlæggelsesplaner, investe-

ringsplaner, opgørelse af skattepligtig indkomst mv.).

I en reguleret monopol-branche kan man derfor fristes til at stille spørgsmålet om, hvorvidt det ikke reelt bør

være forbrugernes interesse som vægtes højest?

Det rejser yderligere spørgsmålet omkring regnskabernes værdi. Hvis den primære interessent ikke er tilgode-

set, hvad skal vi så bruge regnskaberne til? Og betyder det så, at vi helt skal afskaffe regnskabspligten efter

Årsregnskabsloven for fjernvarmevirksomhederne?
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Umiddelbart kunne dette være en løsning, der er værd at overveje – netop fordi der ikke er nogen reelle brugere

af regnskabet efter Årsregnskabsloven. Ud over de myndigheder, som skal kontrollere, at årsrapporten er ud-

arbejdet.

Det er dog næppe realistisk, at regnskabspligten efter årsregnskabsloven helt afskaffes. Det vil kræve politisk

vilje til at friholde netop denne type af selskaber fra den generelle selskabslovgivning. Og det er ikke realistisk

i en tid, hvor vi går mod øget regulering og endda mod en større ensretning til de internationale regnskabsreg-

ler.

En alternativ løsning er i stedet at lave nogle regler og vejledninger, der sikrer, at der bliver en mere ensrettet

regnskabspraksis for fjernvarmevirksomhederne. Sammenholdt med, at der sker fritagelse for nogen af de reg-

ler, der ikke giver mening i regnskaber til forbrugerne, som den primære regnskabsbruger. Det betyder eksem-

pelvis, at det efter min opfattelse vil være fint at lave regnskaber, som indeholder budgettal, budgetsammen-

ligninger og en priseftervisning efter Varmeforsyningslovens regler. Det vil betyde en ensretning af regnska-

berne efter Årsregnskabsloven til de regulatoriske regnskaber. At skabe nul-resultater ved at overføre forskelle

til balancen medfører efter min mening, at regnskaberne får karakter af at være ”pseudo-regnskaber”, som er

puttet ind i Årsregnskabslovens kasse – kun for at opfylde de formelle krav om, at selskaber skal aflægge

regnskab efter Årsregnskabsloven.

Ved at tillade fjernvarmevirksomhederne at tillempe regnskaberne de regulatoriske regler vil den primære

regnskabsbruger – forbrugeren - blive tilgodeset, fordi regnskaberne rent faktisk fortæller noget om prisudvik-

lingen på området.

Det vil selvfølgelig medføre, at jeg som rådgiver delvist vil fratage mig selv en række opgaver, hvis det plud-

selig bliver nemmere for fjernvarmevirksomhederne selv at udarbejde deres regnskaber uden den omfattende

rådgivning og assistance, som er nødvendig i dag. Men set ud fra en samfundsmæssig betragtning, er det vel

også meningsfyldt at pengene bruges der, hvor de giver værdi for forbrugerne. Ikke mindst i en branche, hvor

der er konstant fokus på effektiviseringer og fornuftig brug af forbrugernes penge.

Og så vil en sådan ændring naturligvis betyde, at der er en række love og regler, som skal ændres – og det skal

selvfølgelig vedtages politisk.

Gad vist, om brancheforeningerne ser denne udfordring – og om der er politisk vilje til overhovedet at tage

spørgsmålet op?
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18. Litteraturfortegnelse

Nedenfor er angivet den anvendte litteratur og kilder. Benævnes i parentes er de henvisninger, der er anvendt

i selve specialet og viser dermed, hvor henvisningen hører til.

Hjemmesider

(DR) Deloitte – Ressources (intranet)

Relevante sider er gengivet i henvisninger og bilag, da der ikke er offentlig adgang hertil.

(IASB) IASB

Oplysninger om status på internationalt arbejde inden for forsyningssektoren

Findes her: http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/rate-regulated-activities/Pages/Rate-regulated-

activities-oct.aspx

(DF) Dansk Fjernvarme

Brancheforening; nyheder og tendensen

Findes her: http://www.danskfjernvarme.dk/

(FSR) FSR - Danske revisorer

Nyheder

Findes her: http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder

IAS, IFRS og Danske regnskabsvejledninger

Findes her: http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger

(ERST) Erhvervsstyrelsen

Nyheder og høringer

Findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/nyheder

(ET) Energitilsynet

Nyheder og høringer

Findes her: http://energitilsynet.dk/tool-menu/presserum/nyheder/arkiv/

(IFRIC) IFRS, IASB, IFRIC

Nyheder og høringer

Findes her: http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
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(ET 1) Energitilsynet

Fjernvarmeprisen rigtig første gang – En Håndborg til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

Oktober 2010

Findes her: http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/VARME/Diverse/2011_-_Fjernvarmen_rig-

tig_1._gang.pdf

(Andersen 1) Ib Andersen

Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne

4. udgave, 3. oplag 2010

(Thurén 1) Torsten Thurén

Videnskabsteori for begyndere

2. udgave, 3. oplag 2010

(Kvale 1) Steinar Kvale og Send Brinkmann

Interview – det kvalitative forskningsinterview som håndværk

3. udgave, 1. oplag 2010

Love, regler, standarder og vejledninger

(IAS 1) IAS 1 – Præsentation af regnskaber

Findes her: http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Stan-

darder%20IAS/IAS%201

(IAS 16) IAS 16 – Materielle anlægsaktiver

Findes her: http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Stan-

darder%20IAS/IAS%2016

(IAS 36) IAS 36 – Værdiforringelse af aktiver

Findes her: http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Stan-

darder%20IAS/IAS%2036

(IAS 37) IAS 37 – Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver

Findes her: http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Stan-

darder%20IAS/IAS%2037

(IAS 38) IAS 38 – Immaterielle aktiver

Findes her: http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Stan-

darder%20IAS/IAS%2038
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(IFRIC 18) IFRIC 18

Findes her: http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/For-

tolkningsbidrag%20IFRIC/IFRIC%2018

(ÅRL) Årsregnskabsloven

Bekendtgørelse 1253 af 01.11.2013 af årsregnskabsloven

Findes på www.retsinformation.dk

(VFL) Varmeforsyningsloven

Bekendtgørelse 1307 af 24.11.2014 af lov om varmeforsyning

Findes på www.retsinformation.dk

(VSL) Vandsektorloven

Bekendtgørelse 469 af 12. juni 2009 af lov om vandsektorlovens organisering og økonomiske forhold

(Anmeldelsesbekendtgørelsen) Anmeldelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse 1282 af 05.12.2014 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for

produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af pris-

lofter

Findes på www.retsinformation.dk

(Afskrivningsbekendtgørelsen) Afskrivningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse 175 af 18/03/1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og for-

rentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning

Findes på www.retsinformation.dk

(ET – VIAH) Energitilsynet

Vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen af 31.10.2006

Findes her: http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/VARME/Selvbetjening/Diverse_anmeldel-

ser/2006_-_Indregning_af_afskrivninger_og_henlaeggelser.pdf

(L738) Ændringslov

Lov af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

Findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170627

(SEL) Selskabsloven

Lov nr. 1089 af 14. september 2015 om aktie- og anpartsselskaber

Findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174205
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19. Bilag 1 - Begrebsdefinition

Som led i specialet anvendes en del begreber løbende. For at sikre, at der ikke er tvivl omkring begrebernes

definition, er min anvendelse og forståelse af begrebet gengivet herunder.

Big4:

Big4 omfatter de 4 største revisionsvirksomheder i Danmark – Deloitte, EY, PwC og KPMG97.

Fjernvarmevirksomheder:

Fjernvarmevirksomheder dækker over virksomheder, som enten producerer eller transporterer fjernvarme. I

specialet har jeg afgrænset mig til at behandle regnskabsmæssige problemstillinger for a.m.b.a. og A/S – og

når begrebet fjernvarmevirksomheder anvendes dækker det således ligeledes over samme afgrænsning.

Varmeforsyningsloven – eller VFL:

LBK nr. 1184 af 14. december 2011.

Årsregnskabsloven – eller ÅRL:

LBK nr. 1253 af 1. november 2013

Regulatoriske regler:

Regulatoriske regler anvendes som en samlebetegnelse for den særlovgivning og de særregler / praksis, der

findes for den enkelte forsyningsarter – og dermed regulerer priserne via regler om bl.a. indregning og måling.

De regulatoriske regler omfatter også den del af reguleringen, som fortæller hvilke ydelser en virksomhed

omfattet af særlovgivning må beskæftige sig med.

Prisregulering:

Begrebet omfatter den særlovgivning og særregler / praksis, som angiver hvilke priser, der må / skal opkræves

for forsyningsydelserne. Begrebet er således nært beslægtet med begrebet ”regulatoriske regler”.

DP:

Henviser til IASB’s Discussion Paper fra september 2014: ”Reporting the financial effects of rate regulation”

– DP/2014/2.

97 KPMG og EY i Danmark er blevet fusioneret i 2014, hvorefter der er opstået et nyt (og mindre) KPMG. Idet KPMG’s

hidtidige brancheeksperter er fusioneret med over til EY er det nuværende KPMG reelt ikke en markant spiller på områ-

det. For nemheds skyld – og fordi det er et verdens(aner)kendt branchebetegnelse anvendes dog alligevel begrebet ”Big4”.
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Hvile-i-sig-selv princip:

Når et hvile-i-sig-selv princip omtales i specialet refereres altid til et regulatorisk hvile-i-sig-selv princip og

ikke (nødvendigvis) regnskabsmæssigt hvile-i-sig-selv (altså et nul-resultat). Forskellen er nærmere omtalt og

beskrevet i kapitel 6.
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20. Bilag 2 - Interviews

Interviews er foretaget med følgende personer:

 Susanne Lüthgens, økonomichef i Kalundborg Forsyning

 Lisa Svensen, statsautoriseret revisor og partner, Videnscenter for energi og forsyning, Deloitte

 Mogens Henriksen, statsautoriseret revisor og partner, Segmentgruppe Varme, Deloitte

 Lone M. Hansen, statsautoriseret revisor og director, Segmentgruppe Varme, Deloitte

 Henrik Z. Hansen, statsautoriseret revisor og partner, Audit Business Solutions (faglig afdeling), Delo-

itte

 Michael N.C. Nielsen, statsautoriseret revisor og partner, Energi & Forsyning, KPMG

Alle interviews er foretaget som åbne interviews, der er foretaget med henblik på vurdering af såvel behovet

for nærværende speciale, men også med henblik på at fastlægge retning og de problemstillinger, som specialet

beskæftiger sig med. Alle interviews er afholdt i foråret 2014 og foråret 2015. Interviews med de fire personer

fra Deloitte er afholdt som en fælles brainstorming i forbindelse med den indledende del af arbejdet med at

udarbejde et internt notat om regnskabsaflæggelse i varmeværker (gengivet i Bilag 3) og i igen i forbindelse

med en opdatering heraf.

Der er anvendt følgende interview-guide:

1. ”Hvad mener du er de væsentligste problemstillinger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for fjern-

varmevirksomheder?”

Til økonomichefen i Kalundborg Forsyning er der desuden stillet spørgsmålet:

2. ”Hvilke typer af indtægter, omkostninger og regnskabsposter er i typisk mest i tvivl, når I skal aflægge

årsregnskab?”

Svarene er ikke transskriberet i nærværende speciale, da det ikke er vurderet relevant. Men svarene er samlet

sammen herunder – og er efterfølgende anvendt som en ”bruttoliste”, som jeg har anvendt sammen med den

indledende regnskabsanalyse til at udvælge de regnskabsmæssige problemstillinger, som indgår i specialet.

Alle interviewede har nævnt stort set samtlige af nedenstående problemstillinger.

Regnskabsmæssige problemstillinger, der er nævnt under interviews – ikke-prioriteret brutto-liste:

1. Forskelle i indtægter – f.eks. tilslutningsbidrag. Skal det indregnes på balance-siden eller på driften?

2. Mellemregninger med forbrugerne – hvad er det egentlig for typer af omkostninger, der kan indregnes

på over- og underdækningen?

a. Hvilke dele kan anses for at være en regulatorisk over-/underdækning og hvad kan der ind-

regnes mere ”regnskabsmæssigt”?

3. Bør vi reelt skabe et 0-resultat i regnskaberne – er det ikke reelt det mest rigtige, når det er en hvile-i-

sig-selv virksomhed?
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4. Opgørelse af fri egenkapital – hvad består den fri egenkapital egentlig af, og hvordan kan den overho-

vedet opstå, hvis der reelt er tale om beløb, som skal tilbage til forbrugerne og dermed bør bindes på

egenkapitalen?

5. Hvordan hænger det regnskabsmæssige og det regulatoriske resultat sammen?

6. Når aktiver skrottes beholdes afskrivningerne. Men skal skrotninger så overhovedet driftsføres – kan de

ikke optages som noget, der kræves op senere hen; altså en form for immaterielt aktiv?

7. Der kan henlægges til investeringer efter Varmeforsyningsloven. Men årsregnskabsloven giver ikke

mulighed for henlæggelser. Hvordan behandles sådanne henlæggelser mest rigtigt, så det også giver

mening i en kontekst inden for årsregnskabsloven? Og hvad sker der, når henlæggelserne bruges?

8. Urealiserede omkostninger kan ikke indregnes i varmeregnskabet. Men efter Årsregnskabsloven skal

det indregnes. Er det mest rigtigt, at det ”bare” giver et resultat i årsregnskabet – eller kan det i virke-

ligheden tages ind som en del af over-/underdækningerne eller en anden form for periodiseringspost?
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21. Bilag 3 – Notat om regnskabsaflæggelse for varmeværker (internt no-
tat fra Deloitte af 18. februar 2014)

Nedenstående er et skærmprint af selve nyheden om notatet om regnskabsaflæggelse, som den er lagt ud på

Deloittes Intranet (”Deloitte Ressources”) den 19. februar 2014. Notatet er internt og kan derfor ikke anven-

des eksternt som et udtryk for Deloittes officielle holdning.

På de efterfølgende sider gengives selve notatet af den 18. februar 2014. Som det fremgår af nyheden har jeg

været en del af den gruppe, som har stået for udarbejdelse af notatet. Det omtalte model-regnskab er fortsat

er under udarbejdelse og gengives derfor ikke i nærværende bilag.
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”Regnskabsaflæggelse for varmeværker

I dette notat redegøres for Deloittes holdning til en række forhold, der skal iagttages i forbindelse med udar-

bejdelsen og revisionen af regnskaber for varmeværker.

Notatet bygger blandt andet på Erhvervsstyrelsens vejledende fortolkning98 fra maj 2011 vedrørende regn-

skabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering.

Indplacering i regnskabsklasse

Foreninger

Varmeværker organiseret som foreninger skal aflægge årsrapporten efter ”god regnskabsskik”99, hvilket efter

Deloittes holdning betyder, at årsrapporten som minimum skal følge bestemmelserne i ÅRL klasse A.

Amba’er

Et varmeværk organiseret som Amba er som udgangspunkt omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder

(LEV)100. Imidlertid er værket alene omfattet af LEV’s kapitel 1, 2 og 7 (og dermed blandt andet ikke omfattet

af kravet i LEV § 8, stk. 1 om registrering hos Erhvervsstyrelsen), forudsat at værkets årsregnskaber og ved-

tægter samtidig er offentligt tilgængelige101, f.eks. på værkets hjemmeside.

Som følge af, at værket er omfattet af LEV, er det endvidere omfattet af ÅRL. Det har herefter pligt til at

aflægge årsrapport iht. ÅRL, såfremt det overskrider to af følgende grænser:

 balancesum 7 MDKK,

 nettoomsætning 14 MDKK,

 antal heltidsbeskæftigede 10.

Hvis varmeværket ikke overskrider disse grænser, men vælger at udarbejde en årsrapport, der offentliggø-

res102 – f.eks. på værkets hjemmeside og/eller til værkets kunder - skal regnskabet (som minimum) aflægges

efter klasse A103.

Hvis varmeværket overskrider grænserne, skal årsrapporten efter ordlyden af ÅRL (som minimum) følge

reglerne for klasse B. Deloitte har imidlertid modtaget en vejledende fortolkning fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf

98 Fortolkningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

99 Jf. LBKG nr. 938 af 20. september 2012 om fonde og visse foreninger, § 50, stk. 1

100 LBKG nr. 1295 af 15. november 2013 om visse erhvervsdrivende virksomheder

101 Jf. BKG nr. 1022 af 11. oktober 2006 om undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virk-

somheder, § 3

102 Offentliggørelse af årsregnskabet er som nævnt ovenfor en betingelse for at blive fritaget fra hovedparten af kravene i

LEV

103 Jf. ÅRL § 4, stk. 5
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det fremgår, at et varmeværk organiseret som Amba, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse om undta-

gelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder forbliver i regnskabsklasse A,

uanset om ovenstående størrelsesgrænser overskrides.

ApS’er og A/S’er

Varmeværker organiseret som ApS eller A/S skal aflægge årsrapporten efter ÅRL’s generelle regler for regn-

skabsklasse B, C(m) eller C(s).

Som udgangspunkt samme praksis mv. på tværs af regnskabsklasser

En virksomhed omfattet af regnskabsklasse A skal følge de grundlæggende kvalitetskrav i ÅRL §§ 11-13 (om

bl.a. retvisende billede, substans og periodisering). Krav til indregning og måling fremgår alene af ÅRL § 20,

stk. 1: ”Virksomhedens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger indregnes og måles systema-

tisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer under hensyntagen til virk-

somhedens art og omfang.”

Et varmeværk omfattet af ÅRL klasse A har således relativt frie rammer til at fastlægge sin regnskabspraksis

under hensyntagen til ÅRL’s grundlæggende kvalitetskrav. Det er imidlertid Deloittes holdning, at der – blandt

andet af hensyn til sammenlignelighed med andre værker uanset organisationsform - generelt skal anvendes

samme skemaopstilling for resultatopgørelsen og balancen, anvendes samme regnskabspraksis samt medtages

samme noter mv. i regnskaber aflagt efter klasse A som i regnskaber aflagt efter klasse B og C.

For værker omfattet af klasse A – men kun for disse - gælder dog indtil videre visse lempelser, jf. afsnit 7.2

nedenfor.

Herudover vil der i regnskaber aflagt efter klasse A kunne medtages budgettal, jf. nedenfor.

Medtagelse af budgettal

I regnskaber aflagt efter klasse A vil der kunne medtages budgettal (og eventuelt andre ikke-reviderede tal-

oplysninger), forudsat at nedenstående tre betingelser alle er opfyldt104:

Der er en klar og logisk opdeling i, hvilke oplysninger der er revideret, og hvilke der ikke er revideret.

Det skal tydeligt fremgå af årsregnskabet, hvilke dele der ikke er revideret (typisk ved en overskrift til den

pågældende kolonne/oplysning). Oplysningen skal gives hvert enkelt sted, hvor ikke-reviderede oplysninger

indgår i ellers reviderede elementer (f.eks. i resultatopgørelse, balance eller noter).

Det skal tydeligt fremgå af revisors påtegning, hvilke dele af årsregnskabet, der ikke er revideret.

104 Jf. Erhvervsstyrelsens notat af juni 2010 ”Ureviderede oplysninger i årsregnskabet for en virksomhed i regnskabs-

klasse A”. Notatet kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Oplysningen i revisors påtegning skal medtages som en supplerende oplysning efter konklusionsafsnittet, un-

der overskriften ”Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen” og med følgende ordlyd (hvis

der eksempelvis er vist budgettal i forbindelse med resultatopgørelsen):

”Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget budgettal. Budgettet har, som det fremgår

af årsregnskabet, ikke været underlagt revision”.

Aflægges årsrapporten efter regnskabsklasse B eller C, må der under ingen omstændigheder medtages ikke-

reviderede tal, herunder budgettal, i regnskabet, heller ikke som særlige sider placeret f.eks. sidst i årsrappor-

ten105. En overtrædelse medfører, at der skal tages forbehold herfor i revisionspåtegningen. Ønsker værket at

vise en sammenligning med budgettet må en sådan sammenligning i stedet indarbejdes i ledelsesberetningen.

Reguleringsmæssige over-/underdækninger

Hvad omfatter reguleringsmæssige over-/underdækninger?

Reguleringsmæssige over-/underdækninger dækker over to forhold:

Over-/underdækninger som følge af, at taksterne (varmeprisen) for et givet år samlet set har været enten for

høje eller for lave i forhold til værkets omkostninger, opgjort i henhold til varmeforsyningslovens regler herom.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger, som opstår som følge af, at visse poster i regnskabet – f.eks.

afskrivninger på værkets anlæg - indregnes efter forskellige principper i hhv. årsrapporten og ved opgørelsen

af varmeprisen.

Det er vigtig at adskille reguleringsmæssige over-/underdækninger fra de ”almindelige” gældsforpligtelser

overfor, hhv. tilgodehavender hos værkets forbrugere, som er opstået alene som følge af, at de enkelte forbru-

geres acontobetalinger afviger fra deres faktiske forbrug. Sådanne mellemværender indregnes på helt sædvan-

lig vis som (kortfristede) gældsforpligtelser, hhv. tilgodehavender i værkets årsregnskab.

Over-/underdækninger

Varmeforsyningslovens prisbestemmelser fastlægger, at varmeværkets indtægter (prisen på varme) i et givet

år skal dække årets ”nødvendige” omkostninger – jf. det såkaldte ”hvile-i-sig-selv princip”. Loven opregner

udtømmende, hvilke omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen.

Varmeprisen fastsættes på grundlag af værkets budget over det kommende års omkostninger, og varmeværkets

priser skal være anmeldt til Energitilsynet senest samtidig med ikrafttrædelsen.

105 Jf. Erhvervsstyrelsens notat af juni 2010 omtalt i fodnote 7: ”Det er således for [virksomheder i regnskabsklasse B, C

eller D] hele årsregnskabet, der skal revideres. Årsregnskabet kan således ikke lovligt indeholde ureviderede oplysninger.

Oplysninger, der placeres i ledelsesberetningen, vil derimod alene være omfattet af revisors såkaldte ”konsistenstjek””
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Når året er gået, skal varmeværket udarbejde en såkaldt priseftervisning, som er værkets dokumentation til

Energitilsynet for, hvordan den anmeldte varmepris (baseret på budgettet) forholder sig de faktiske omkost-

ninger, som varmeværket har haft i løbet af året.

Varmeværker har en lovbestemt tilbagebetalings- eller prisreguleringspligt iht. varmeforsyningsloven. Dette

betyder, at hvis taksterne (varmeprisen) samlet set har været for høje i forhold til værkets omkostninger, opgjort

i henhold til varmeforsyningslovens regler herom, så skal den reguleringsmæssige ”overdækning” tilbagebe-

tales til forbrugerne som reduktion i de fremtidige takster. Tilsvarende skal en eventuel reguleringsmæssig

”underdækning” betales af forbrugerne ved fremtidige forhøjelser af taksterne, hvis værket ønsker at gøre brug

af muligheden for takstforhøjelser.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger opstår som følge af, at visse poster i regnskabet – f.eks. afskriv-

ninger på værkets anlæg - indregnes efter forskellige principper i hhv. årsrapporten og ved opgørelsen af var-

meprisen.

Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til de

særlige regler om afskrivninger og henlæggelser i afskrivningsbekendtgørelsen106. Disse regler er primært fast-

sat med henblik på, at afskrivningerne og henlæggelserne kan tilpasses, så de svarer til forbrugernes finansie-

ring af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne derimod over aktivernes forventede

brugstid efter ÅRL’s sædvanlige regler herfor.

Herudover opstår der tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger som følge af, at der efter varmeforsynings-

loven som udgangspunkt alene kan indregnes realiserede indtægter og omkostninger ved fastsættelsen af var-

meprisen. Dette har som konsekvens, at eksempelvis urealiserede kursgevinster og –tab på værdipapirer, lån

og finansielle instrumenter samt hensættelse til tab på debitorer ikke kan indregnes i varmeprisen før på det

tidspunkt, hvor tabene/gevinsterne konstateres.

De oftest forekommende forskelle mellem regnskabspraksis ifølge hhv. ÅRL og varmeforsyningsloven er op-

listet i bilag 1.

Regnskabsmæssig behandling

Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledende fortolkning fra maj 2011 vedrørende regnskabsaflæggelse i forsynings-

virksomheder underlagt prisregulering skal en lovbestemt regulering af for meget eller for lidt opkrævede

beløb indregnes som en korrektionspost til nettoomsætningen. En reguleringsforpligtelse som følge af en over-

dækning med pligt til regulering i taksten indregnes i balancen (som en forpligtelse), og det samme gør sig

106 BEK nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af

indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning.



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 92 af 105

gældende ved en underdækning (et tilgodehavende) i de tilfælde, hvor forsyningsselskabet har valgt at udnytte

sin ret til at regulere taksten.

Alt andet lige vil indregning af for meget eller for lidt opkrævede beløb (herunder de tidsmæssige forskelle)

som en korrektionspost til nettoomsætningen medføre, at det regnskabsmæssige resultat for de enkelte år bliver

på 0 – jf. hvile-i-sig-selv princippet.

Erhvervsstyrelsens vejledende fortolkning ”… omhandler de forsyningsselskaber, som er udskilt i særskilte

anparts- eller aktieselskaber. Notatet vil dog også kunne anvendes af forsyningsselskaber, som drives i andre

virksomhedsformer og som aflægger årsregnskaber efter årsregnskabsloven”. Det er imidlertid Deloittes hold-

ning, at over-/underdækningen som udgangspunkt skal indregnes i omsætningen for alle værker, uanset deres

organisationsform og regnskabsklasse.

Over-/underdækningen skal i henhold til XBRL-taksonomien indeholdes i linjen ”Nettoomsætning” i resultat-

opgørelsen, og skal tydeligt specificeres i noten til nettoomsætningen, enten som en talmæssig specifikation

eller (hvis der alene er få reguleringsposter) som en tekstnote.

I regnskaber aflagt efter klasse A (og som derfor ikke er omfattet at kravet om XBRL-indberetning) kan årets

over-/underdækning alternativt vises direkte i resultatopgørelsen på en særskilt linje umiddelbart efter linjen

”Nettoomsætning”:

Nettoomsætning før over-/underdækning

Årets over-/underdækning

Nettoomsætning

Som et yderligere alternativ i klasse A kan årets reguleringsmæssige over-/underdækning indtil videre vises

som en særskilt post i resultatopgørelsen før ”Årets resultat”, jf. afsnit 7.2.

Det er Deloittes holdning, at årets over-/underdækning ikke kan præsenteres i resultatopgørelsen på andre

måder end de ovenfor viste. Årets over-/underdækning kan således ikke vises som en resultatdisponering.

Uanset regnskabsklasse modposteres over-/underdækningen på ”reguleringsmæssige over-/underdækninger”

under hhv. tilgodehavender eller kort-/langfristede gældsforpligtelser107. Underdækninger, der forventes op-

krævet mere end ét år efter balancedagen, noteoplyses jf. ÅRL § 20.

I bilag 2 er vist, hvorledes anvendt regnskabspraksis for reguleringsmæssige over-/underdækninger kan be-

skrives i årsregnskabet.

107 Herudover giver såvel XBRL-taksonomien som Erhvervsstyrelsens notat fra maj 2011 mulighed for, at en overdæk-

ning præsenteres som ”hensættelse” i årsrapporten. En sådan præsentation må formodes sjældent at være aktuel i praksis.
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Eksempler på tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Effekten af de ovenfor beskrevne tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger kan illustreres ved følgende ek-

sempler:

Eksempel 1:

Et varmeværk har færdigopført et anlæg med en kostpris på 800 ultimo år 0. Ud fra ÅRL’s generelle regler

afskrives anlægget f.eks. over 20 år. Regnskabsmæssige afskrivninger år 1 udgør således 40. Ved fastsættelsen

af varmeprisen år 1 kan der efter afskrivningsbekendtgørelsen medtages afskrivninger på anlægget med f.eks. 50.

Alt andet lige og bortset fra alle øvrige forhold vil værket derfor kunne opkræve 50 i nettoomsætning hos sine

forbrugere i år 1. Dette medfører, at værkets årsregnskab for år 1 vil vise et regnskabsmæssigt overskud på 10

(nettoomsætning 50 fratrukket regnskabsmæssige afskrivninger på 40). Dette overskud er imidlertid ikke et ud-

tryk for ”overskud” i gængs forstand. Det er alene et udtryk for, at varmeværket i år 1 har opkrævet 10 ekstra i

forhold til de regnskabsmæssige afskrivninger og derfor - alt andet lige - vil kunne opkræve mindre hos forbru-

gerne i efterfølgende år, idet der samlet over anlæggets levetid alene vil kunne opkræves hvad der svarer til

anlæggets kostpris. De 10 skal derfor modregnes i nettoomsætningen i år 1 og passiveres som reguleringsmæssigt

mellemværende med forbrugerne til indtægtsførsel i omsætningen de efterfølgende år, hvor de regnskabsmæssige

afskrivninger vil overstige de reguleringsmæssige afskrivninger.

Eksempel 2:

Et varmeværk har i år 1 foretaget en regnskabsmæssig nedskrivning på sine tilgodehavender med 15 som følge

af en vurdering af debitorernes betalingsevne. Herudover har værket i år 1 konstateret tab på debitorer på 5. Ved

fastsættelsen af varmeprisen år 1 kan der efter varmeforsyningsloven alene medtages årets konstaterede tab på

debitorer, som i eksemplet udgør 5. Alt andet lige og bortset fra alle øvrige forhold vil værket derfor kunne

opkræve 5 i nettoomsætning hos sine forbrugere i år 1. Dette medfører, at værkets årsregnskab for år 1 vil vise et

regnskabsmæssigt underskud på 15 (nettoomsætning 5 fratrukket regnskabsmæssige tab og nedskrivninger på i

alt 20). Dette underskud er alene et udtryk for, at varmeværket vil kunne opkræve 15 hos forbrugerne i efterføl-

gende år i takt med, at de hensatte tab realiseres. De 15 skal derfor medregnes i nettoomsætningen i år 1 og

aktiveres som reguleringsmæssigt mellemværende med forbrugerne til modregning i omsætningen i de efterføl-

gende år, hvor de hensatte tab realiseres og opkræves.

Henlæggelser til fremtidige investeringer

Efter varmeforsyningsloven er ”henlæggelser til fremtidige investeringer” udtryk for, at der via priserne er

opkrævet beløb hos forbrugerne til dækning af fremtidige investeringer. De opkrævede beløb er ”øremærket”

til fremtidige investeringer og vil skulle tilbagebetales til forbrugerne, såfremt de planlagte investeringer op-

gives. Sådanne henlæggelser må ikke forveksles med de henlæggelser, som i henhold til ÅRL vil kunne fore-

tages som led i resultatdisponeringen.
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Det er Deloittes holdning, at ”henlæggelser til fremtidige investeringer” skal behandles og præsenteres som

reguleringsmæssige over-/underdækninger, opdelt på hhv. kort- og langfristet del, indtil den pågældende in-

vestering er gennemført, idet beløbet indtil da er en gæld til forbrugerne, jf. ovenfor.

Det er endvidere Deloittes holdning, at årets ”henlæggelser til fremtidige investeringer” skal vises i noten til

omsætningen som et fradrag til den indregnede bruttoomsætning, således at regnskabslæseren kan følge sam-

menhængen til årets faktisk opkrævede beløb.

Når investeringen er afsluttet, overføres beløbet fra reguleringsmæssige over-/underdækninger til periodeaf-

grænsningsposter under forpligtelser (idet værket på dette tidspunkt erhverver endelig ret til beløbet) og spe-

cificeres som en del af denne post. Herefter indtægtsføres de modtagne beløb som en del af nettoomsætningen

i samme periode og med samme beløb, som der indregnes afskrivninger på den pågældende investering. Ind-

tægtsføringen sker i nettoomsætningen på samme måde som årets regulering af de reguleringsmæssige over-

/underdækninger, men vist som en selvstændig post i noten til nettoomsætningen.

Henlæggelser til fremtidige investeringer kan således ikke indregnes direkte på egenkapitalen.

Se afsnit 7.2 vedrørende lempelser for klasse A.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag repræsenterer beløb, der er særskilt opkrævet hos forbrugerne som betaling for forbrugernes

tilslutning til værkets forsyningsnet.

Det er Deloittes holdning, at tilslutningsbidrag skal behandles og præsenteres som en periodeafgrænsningspost

under forpligtelser, opdelt på hhv. kort- og langfristet del, og at bidragene skal indtægtsføres i resultatopgørel-

sen som en del af nettoomsætningen på systematisk vis over (den gennemsnitlige) restlevetid for det anlæg,

som det pågældende tilslutningsbidrag vedrører. Indtægtsføringen sker i nettoomsætningen via årets regulering

af de reguleringsmæssige over-/underdækninger.

Modtagne tilslutningsbidrag kan således ikke

 fratrækkes i den regnskabsmæssige kostpris for det pågældende anlæg,

 indregnes direkte på egenkapitalen, eller

 indregnes fuldt ud i nettoomsætningen i det år, de modtages.

Se afsnit 7.2 vedrørende lempelser for klasse A.

Andre forhold

Skat
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Såfremt værket er skattepligtigt, vil en eventuel betalbar skat kunne indregnes i varmeprisen efter tilladelse fra

Energitilsynet. Såvel årets betalbare skat (som først betales året efter) som årets forskydning i den udskudte

skat indregnes derfor som en regulering til nettoomsætningen med modpost på de reguleringsmæssige over-

/underdækninger (aktuel skat som en del af årets over-/underdækning, udskudt skat som en del af tidsmæssige

forskydninger).

Den del af årets skat, der kan henføres til overskud som følge af en godkendt forrentning af egenkapitalen, jf.

afsnit 6.3 nedenfor, indregnes dog i resultatopgørelsen og dermed i den godkendte forrentning, således at årets

resultat svarer til den godkendte forrentning med fradrag af den skat, der kan henføres hertil.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter skal indregnes til dagsværdi i balancen efter ÅRL’s sædvanlige principper herfor.

Som omtalt i afsnit 1.4 vil dette gælde uanset hvilken regnskabsklasse, værket er omfattet af.

Idet det alene er konstaterede tab/gevinster, der jf. ovenfor kan indregnes i varmeprisen, vil dagsværdiregule-

ringer af finansielle instrumenter, der er indregnet i resultatopgørelsen, skulle indregnes som en regulering til

nettoomsætningen med modpost på de reguleringsmæssige over-/underdækninger (tidsmæssige forskydnin-

ger).

Dagsværdireguleringer af finansielle instrumenter anvendt til sikring af fremtidige pengestrømme (f.eks. en

renteswap fra variabel til fast rente) skal indregnes på egenkapitalen efter ÅRL’s sædvanlige principper herfor.

Dagsværdireguleringen overføres herefter (synligt) fra egenkapitalen til de reguleringsmæssige over-/under-

dækninger (tidsmæssige forskydninger) ud fra den betragtning, at tab/gevinst ved en eventuel afvikling af det

finansielle instrument ultimativt vil skulle bæres af værkets forbrugere.

Udbytte

I det omfang, værket af Energitilsynet får godkendt, at forrentning af indskudskapitalen medregnes i priserne,

vil den pågældende forrentning alt andet lige bevirke, at værket får et overskud svarende til den godkendte

forrentning. Dette overskud, fratrukket eventuel skat herpå, jf. afsnit 6.1 ovenfor, vises som ”Udbytte for året”,

såfremt det foreslås udloddet. I modsat fald vil det tilgå egenkapitalen som disponering af årets overskud.

Egenkapital

Varmeværkers egenkapital vil som udgangspunkt alene bestå af den indskudte kapital i henhold til værkets

vedtægter, idet over-/underskud skal tilbagebetales til forbrugerne som følge af hvile-i-sig-selv princippet.

Hertil kommer – som en fri reserve - en eventuel ikke-udloddet, godkendt forrentning af indskudskapitalen, jf.

afsnit 6.3 ovenfor.
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Herudover vil eventuelle regnskabsmæssige opskrivninger skulle indregnes som bunden reserve på egenkapi-

talen efter ÅRL’s sædvanlige principper herfor.

Hvis værket kan opspare overskud, der ikke skal tilbagebetales til forbrugerne, men som heller ikke kan ud-

loddes til ejerne, skal dette overskud præsenteres som en bunden reserve i egenkapitalen108.

Overgangsregler

Dette notat udtrykker Deloittes holdning til de forhold, som er omtalt i notatet. De pågældende forhold skal

derfor som udgangspunkt indarbejdes i regnskaberne for Deloittes varmeværkkunder, så snart det er praktisk

muligt.

Ændring af regnskabspraksis

Eventuelle nødvendige ændringer i anvendt regnskabspraksis skal som udgangspunkt foretages med tilbage-

virkende kraft, og med tilpasning af sammenligningstallene. Hvis det i særlige tilfælde er praktisk umuligt at

opgøre den akkumulerede effekt af praksisændringen, kan ændringen foretages med fremadrettet virkning fra

starten af regnskabsåret, og tilpasning af sammenligningstal kan undlades. Manglende tilpasning skal i så fald

oplyses i regnskabet, så længe det vurderes at kunne have en effekt på regnskabet.

Lempelser for klasse A

Et varmeværk omfattet af ÅRL klasse A har som omtalt i afsnit 1.4 i henhold til ÅRL relativt frie rammer til

at fastlægge sin regnskabspraksis under hensyntagen til ÅRL’s grundlæggende kvalitetskrav. På baggrund

heraf og i lyset af den varierende praksis, der på mange områder har været indenfor branchen, er det fundet

hensigtsmæssigt at give varmeværker i klasse A visse lempelser for ovenstående regler.

For værker omfattet af klasse A – men kun for disse - gælder indtil videre nedenstående lempelser.

Reguleringsmæssige over-/underdækninger

Årets reguleringsmæssige over-/underdækning kan vises som en særskilt post i resultatopgørelsen før ”Årets

resultat” som alternativ til indregning i nettoomsætningen:

Årets resultat før årsreguleringer

Årets over-/underdækning

Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Årets resultat før skat

Henlæggelser til fremtidige investeringer

108 Jf. Erhvervsstyrelsens vejledende fortolkning fra maj 2011 omtalt i fodnote 1.
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Henlæggelser til idriftsatte investeringer kan modregnes direkte i kostprisen for de pågældende aktiver som

alternativ til behandling som periodeafgrænsningspost, såfremt modregningen sker synligt i anlægsnoten og

den valgte praksis beskrives tydeligt i regnskabet.

Henlæggelser til fremtidige investeringer skal også i klasse A behandles og præsenteres som reguleringsmæs-

sige over-/underdækninger, indtil den pågældende investering er gennemført, idet beløbet indtil da er en gæld

til forbrugerne, jf. afsnit 4 ovenfor.

Henlæggelser til fremtidige investeringer kan heller ikke i klasse A indregnes direkte på egenkapitalen.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag kan som alternativ til behandling som periodeafgrænsningspost

modregnes direkte i kostprisen for de pågældende aktiver, såfremt modregningen sker synligt i anlægsnoten

og den valgte praksis beskrives tydeligt i regnskabet, eller

indtægtsføres på modtagelsestidspunktet, såfremt effekten heraf er uvæsentlig for årsrapporten.

Tilslutningsbidrag kan heller ikke i klasse A indregnes direkte på egenkapitalen.

Konsultation

Er der tvivl om forståelsen af ovenstående regler eller implementeringen heraf, skal REVREGN

(Henrik Z. Hansen) konsulteres.

Segmentgruppe Varme og REVREGN

18. februar 2014”
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”Bilag 1: Oftest forekommende forskelle mellem regnskabspraksis ifølge hhv. ÅRL og varmeforsyningsloven

(ikke udtømmende)

Ifølge varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser gælder, at varmeværker til brug for kontrol af

varmepriserne skal udarbejde en priseftervisning, der skal baseres på blandt andet følgende regnskabspraksis:

 afskrivning på materielle anlægsaktiver kan ske med indtil 20 % om året. Afskrivningsperioden udgør

derfor mindst 5 år, og må højst udgøre 30 år, og kan variere fra år til år, blot det er besluttet før

regnskabsårets start

 småaktiver kan ikke udgiftsføres

 grunde skal afskrives

 anvendte henlæggelser til investeringer, der er indregnet i priserne i tidligere år, skal modregnes i af-

skrivningsgrundlaget

 tilslutningsbidrag skal fragå i afskrivningsgrundlaget

 udgåede eller skrottede anlæg afskrives fortsat med indtil 20 % om året, indtil de er færdigafskrevne

 varmeforsyningsloven tillader ikke hensættelser, som ellers ville være krævet efter ÅRL

 henlæggelser (iht. ÅRL) skal behandles som omkostninger

 kurstab ved lånoptagelse skal fordeles i fjernvarmepriserne over lånets løbetid (men svarer reelt til amor-

tiseret kostpris-princippet)

 realisationsprincippet er (som udgangspunkt) gældende for gevinster og tab på værdipapirer

 godkendt forrentning af indskudskapital kan indregnes som en omkostning i varmeprisen.”
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”Bilag 2: Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for reguleringsmæssige over-/underdækninger i årsregnska-

bet

Reguleringsmæssige over-/underdækninger

Årets over-/underdækning

Årets over- eller underdækning opstår som følge af, at taksterne (varmeprisen) for året samlet set har været

enten for høje eller for lave i forhold til selskabets omkostninger, opgjort i henhold til varmeforsyningslovens

regler herom. Selskabet er underlagt ”hvile-i-sig-selv princippet” i henhold til varmeforsyningsloven, hvilket

medfører, at den akkumulerede over- eller underdækning skal tilbageføres til eller kan opkræves hos forbru-

gerne ved indregning i efterfølgende års priser.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger opstår som følge af, at visse poster i årsregnskabet, herunder af-

skrivninger på værkets anlæg, indregnes efter forskellige principper i hhv. årsrapporten og ved opgørelsen af

varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler herom. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i

varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremrykket betaling fra forbrugerne i

forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten, som vil udlignes over tid.

Regnskabsmæssig behandling

Årets over-/underdækning samt årets forskydning i tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger reguleres i sel-

skabets nettoomsætning.

Den akkumulerede over- eller underdækning såvel som den akkumulerede tidsmæssige forskel i forbrugerbe-

talinger er udtryk for en gæld til, henholdsvis et tilgodehavende hos, forbrugerne og indregnes i balancen under

gæld eller tilgodehavender. ”
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22. Bilag 4 – Mail fra Erhvervsstyrelsen til Deloitte af 15. januar 2014 om
indplacering i regnskabsklasse

”From: Lykke Skødt [mailto:LykSko@erst.dk]

Sent: 15. januar 2014 15:25

To: Hansen, Henrik Z. (DK - Copenhagen)

Cc: Jan-Christian Nilsen

Subject: Varmeværker - indplacering i regnskabsklasse

Kære Henrik,

Jeg beklager, at jeg først får besvaret din mail nu.

Det er vores opfattelse, at et varmeværk organiseret som et AMBA, der er omfattet af bekendtgørelsen om undtagelse af

visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (og derfor bl.a. undtaget fra registreringspligten i

ERST, jf. bekendtgørelsens § 3) forbliver i regnskabsklasse A, uanset om størrelsesgrænserne i ÅRL § 4, stk. 1 overskri-

des. Vi er således på linje med citatet fra den kommenterede årsregnskabslov gengivet i din mail.

Jeg skal dog for god ordens skyld lige nævne, at dette alene er vores vejledende fortolkning – og at den endelige afgørelse

henhører under domstolene.

Med venlig hilsen

Lykke Skødt

Chefkonsulent

ERHVERVSSTYRELSEN

Erhvervsvilkår og regulering

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Telefon: +45 3529 1000

Direkte: +45 3529 1376

E-mail: LykSko@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

 Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt



Om regnskabsmæssige problemstillinger i fjernvarmevirksomheder
Kandidatspeciale af Mai Hartz, cand.merc.aud-studiet

Side 101 af 105

Fra: Hansen, Henrik Z. (DK - Copenhagen) [mailto:hehansen@deloitte.dk]

Sendt: 9. januar 2014 15:06

Til: Lykke Skødt

Emne: Varmeværker - indplacering i regnskabsklasse

Kære Lykke,

Som jeg kort nævnte for dig på vores møder før jul er vi i gang med at opdatere vores modelregnskab for varmeværker.

Vi har i den forbindelse overvejet spørgsmålet om, hvilken regnskabsklasse et varmeværk organiseret som AmbA formelt

skal indplaceres i. Vi har her bemærket følgende afsnit i 6. udgaven af den kommenterede årsregnskabslov (p. 127):

”Det må antages, at virksomheder omfattet af lov om varmeforsyning …… jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1022 af 11. oktober

2006, der måtte blive drevet som eksempelvis andelsselskaber, alene vil skulle anvende reglerne i regnskabsklasse A - og

ikke vil skulle følge bestemmelserne i regnskabsklasse B, selvom størrelsesgrænser i § 4, stk. 1, overskrides. En ren

ordlydsfortolkning af ÅRL ville dog formentlig medføre, at sådanne andelsselskaber skulle anvende reglerne i regnskabs-

klasse B, hvis grænserne overskrides, men da de i medfør af undtagelsesbekendtgørelsen fra LEV er undtaget fra bl.a.

registrering i E&S, synes dette ikke at give mening. En formålsfortolkning vil derfor formentlig føre til, at disse alene

omfattes af kravene i regnskabsklasse A.”

Vi er i tvivl om, hvorvidt det citerede afsnit er udtryk for styrelsens officielle holdning, således at vi med henvisning hertil

kan konkludere, at det ikke vil være i strid med ÅRL at aflægge regnskabet efter klasse A, uanset om værket overskrider

størrelsesgrænserne i ÅRL § 4, stk. 1.

Jeg hører meget gerne din holdning hertil.

Venlig hilsen og på forhånd tak

Henrik

Henrik Z. Hansen

Partner

Deloitte

Weidekampsgade 6, 2300 København S, Danmark

Postadresse: Postboks 1600, 0900 København C, Danmark

Telefon: +45 36 10 37 83 | Mobil: +45 40 43 33 76 | Fax: +45 36 10 20 40

hehansen@deloitte.dk | www.deloitte.dk

Tænk venligst på miljøet, inden du printer denne mail. ”
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23. Bilag 5 – Indledende regnskabsanalyse

I dette bilag vises en oversigt over resultaterne af den indledende regnskabsanalyse, som er anvendt – sammen

med interviews i bilag 2 – til at udvælge de regnskabsmæssige problemstillinger, som specialet beskæftiger

sig med. Resultaterne er analyseret og vurderet i kapitel 7.
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Virksomhed

Regn-

skabsår Revisor

0-resul-

tat

Egenkapital

("kan ikke

udloddes")

Tilslutnings-

bidrag

Henlæggelser

til senere in-

vesteringer

Tidsmæs-

sige for-

skelle i for-

bruger-beta-

linger

Budget-

tal

Afstemning

VFL / ÅRL

Regulerings-

mæssige over-/

underdækninger

Kalundborg

Varmeforsyning

A/S 2014 Deloitte Nej Ja

Periodiseret

(via netto-

omsætning)

Peridiseret

(via nettoo-

mæstning) Nej Nej Nej Ja

Egedal Fjern-

varme A/S 2014 PwC Ja Ja

Indgår på

balancen -

det fremgår

ikke, hvad

der er mod-

post Fremgår ikke

Ja ("periodi-

seret takst-

mæssig

over-/ un-

derdæk-

ning") Nej Nej Ja

Frederiksberg

Fjernvarme A/S 2014

EY (tidl.

KPMG) Nej Delvist

Periodiseret

(via netto-

omsætning) Fremgår ikke Nej Nej Nej Ja

HOFOR Fjern-

varme P/S 2014

EY (tidl.

KPMG) Nej Nej

Fremgår

ikke Fremgår ikke Nej Nej Nej Ja

Struer Forsy-

ning Fjernvarme

A/S 2014 Deloitte Nej Ja

Fremgår

ikke Fremgår ikke Nej Nej Nej Ja
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Virksomhed

Regn-

skabsår Revisor

0-resul-

tat

Egenkapital

("kan ikke

udloddes")

Tilslutnings-

bidrag

Henlæggelser

til senere in-

vesteringer

Tidsmæs-

sige for-

skelle i for-

bruger-beta-

linger

Budget-

tal

Afstemning

VFL / ÅRL

Regulerings-

mæssige over-/

underdækninger

Svendborg

Fjernvarme

AMBA 2014

Revisionsfir-

maet Edelboe Ja Nej

Fremgår

ikke Fremgår ikke

Ja (indreg-

nes på regu-

leringsmæs-

sig over-/

underdæk-

ning) Ja Ja Ja

Toftlund Fjern-

varme AMBA 2013/14 BDO Ja Nej

Periodiseret

(via netto-

omsætning)

Indregnes som

"tidsmæssige

forskelle i for-

brugerbetalin-

ger" Ja Nej Nej Ja

Hals Fjernvarme

AMBA 2013/14 BDO Ja Nej

Indregnes

som tilskud

på anlægs-

aktiverne

Indregnes som

"tidsmæssige

forskelle i for-

brugerbetalin-

ger" Ja Nej Ja Ja
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Virksomhed

Regn-

skabsår Revisor

0-resul-

tat

Egenkapital

("kan ikke

udloddes")

Tilslutnings-

bidrag

Henlæggelser

til senere in-

vesteringer

Tidsmæs-

sige for-

skelle i for-

bruger-beta-

linger

Budget-

tal

Afstemning

VFL / ÅRL

Regulerings-

mæssige over-/

underdækninger

Vordingborg

Fjernvarme A/S 2014

EY (tidl.

KPMG) Ja Nej

Indtægtsfø-

res fuldt ud i

tilslutning-

såret

Indregnes som

"tidsmæssige

forskelle i for-

brugerbetalin-

ger"

Ja - indreg-

net som

"midlerti-

dige for-

skelle mel-

lem ÅRL og

VFL" Nej Nej Ja

Ringsted Fjern-

varme A/S 2014 PwC Ja Nej

Fremgår

ikke Fremgår ikke

Ja - indreg-

nes på den

regulerings-

mæssige

over-/under-

dækning Nej Nej Ja

Tårnbyforsy-

ning Varme A/S 2014 Deloitte Nej Ja

Indregnes

fuldt ud I

modtagel-

sesåret

Indregnes som

"tidsmæssige

forskelle i for-

brugerbetalin-

ger" Ja Nej Nej Ja


