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Hoved- og nøgletal
Selskabets udvikling kan beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2014

2013

2012

2011

2010

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

Resultat
Nettoomsætning

583.373

574.819

558.654

549.084

555.371

Bruttoresultat

144.752

207.883

244.321

244.097

199.652

Resultat af ordinær primær drift

-9.814

-10.854

24.531

18.109

-289.845

Resultat før finansielle poster

-6.630

-8.619

26.925

18.993

-288.505

Resultat af finansielle poster

3.055

-4.038

16.703

-7.848

-7.913

-5.220

-10.665

39.691

8.428

-221.662

Egenkapital

1.592.367

1.620.647

1.376.133

1.343.874

1.338.547

Balancesum

2.490.468

2.401.502

2.160.190

2.082.667

1.958.084

Årets resultat

Balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra:
-driftsaktivitet

116.283

68.679

119.086

134.515

63.324

-investeringsaktivitet

-125.304

-56.972

-20.788

-72.233

-82.759

“heraf investering i materielle
anlægsaktiver”

-124.972

-60.738

-49.441

-78.820

-115.376

8.186

2.185

-335.529

27.649

29.028

-835

13.892

-237.231

89.931

9.593

Overskudsgrad

-1,1%

-1,5%

4,8%

3,5%

-51,9%

Afkastningsgrad

-0,3%

-0,4%

1,2%

0,9%

-14,7%

Soliditetsgrad

63,9%

67,5%

63,8%

64,5%

68,4%

Egenkapitalforrentningen

-0,3%

-0,7%

2,9%

0,6%

-24,6%

Effektiv skatteprocent

-46%

16%

9%

24%

25%

-8%

-11%

6%

10%

16%

162

139

129

126

126

Pengestrømme fra
finansieringsaktiviteten
Årets forskydning i likvider

Nøgletal i %

Finansielle gearing

Øvrige informationer
Gennemsnitligt antal medarbejdere
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Hoved- og nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad

=

Afkastningsgrad

=

Soliditetsgrad

=

Egenkapitalforrentning

=

Effektiv skatteprocent

=

Finansiel gearing

=

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver

Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital

Skat af årets resultat
Resultat før skat

Nettorente-bærende gæld
Egenkapital
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Beretning

Frederiksberg Energi A/S er moderselskabet i en
energikoncern, som er 100 % ejet af Frederiksberg
Kommune.
Koncernen
omfatter
ud
over
moderselskabet fem netselskaber, to serviceselskaber
og et ejendomsselskab. Hertil kommer interesser i et
spildevandsrenseselskab og et vindmølleselskab. I alt
er der 170 ansatte pr. 31. december 2014.

Kerneydelser
Frederiksberg Energi A/S-koncernen leverer fjernvarme,
fjernkøling, bygas og vand samt afleder spildevand til
renseanlæg, og når to vindmøller er opført og sat i
drift i 2015, kommer der også vindkraft. I tilknytning til
kerneydelserne løses en række serviceopgaver.
Ved årets udgang dækkede Frederiksberg Fjernvarme
A/S over 99 % af opvarmningsbehovet på Frederiksberg.
Frederiksberg Bygas A/S leverer gas til ca. en
tredjedel af husstandene på Frederiksberg. Ca. 45 %
af vandleverancerne produceres på eget vandværk,
mens de øvrige ca. 55 % købes hos ekstern leverandør.
Spildevandet ledes gennem fælles hovedkloakker til
spildevandsvirksomheden BIOFOS A/S.

Strategi
Selskabets strategi vil i de kommende år være fokuseret
på drift af Frederiksberg Energi A/S-koncernens selskaber,
opgaver for CTR samt entreprenør- og serviceopgaver.
Kommer der en strukturudvikling inden for en eller
flere af forsyningssektorerne i hovedstadsområdet, vil
selskabet afsøge de forretningsmæssige muligheder
heri. Koncernens strategi fokuserer på at bevare og
videreudvikle koncernen ud fra et ønske om at være
miljøvenlig, have en sund økonomi og bidrage til at
fastholde og fortsat udvikle Frederiksberg som en
attraktiv by. Strategien peger på en række områder,
hvor der er potentiale for at udvikle koncernen inden
for disse rammer. I 2014 blev der fokuseret på:
•
•
•
•

flere og nye opgaver, som kan bidrage til at
udnytte det potentiale og de kompetencer, der
ligger i Frederiksberg Forsyning
løsning af flere opgaver inhouse
udnyttelse af muligheder for et styrket samarbejde
med Frederiksberg Kommune på områder, hvor
der samlet set er et synergipotentiale
afsøgning af muligheder for samarbejde med
andre forsyningsselskaber i hovedstadsområdet.

i vandforbrug, etablering af fjernkøling til store
erhvervskunder, deltagelse i realisering af Frederiksberg
Kommunes klimatilpasningsplan, bl.a. ved tilpasninger
og kapacitetsudvidelse i det samlede kloaksystem
og lokal afledning af regnvand, sektionering i og
forbedringer i vandforsyningsnettet, digitalisering og
serviceudvikling, energiovervågning, etablering og
drift af vindkraft, samt etablering af fælles løsninger
sammen med andre forsyningsselskaber.

Udvikling i året
Årets resultat i Frederiksberg Energi A/S-koncernen
er et underskud efter skat på 5,2 mio. kr., hvor der i
årsrapporten for 2013 var forventet et overskud på
1,8 mio. kr. Baggrunden herfor er i det væsentlige
forskydninger i over-/underdækninger.
For de øvrige forretningsområder har udviklingen
været som forventet. Ledelsen anser resultatet for
tilfredsstillende.
Årets resultat medfører, at koncernen har følgende
akkumulerede over- og underdækninger til forbrugerne
med udgangen af 2014:
Frederiksberg Fjernvarme A/S har en underdækning på
13 mio. kr., der indregnes i taksten for 2015 og 2016.
Frederiksberg Bygas A/S har en overdækning 3,4 mio.
kr., der er indregnet i taksterne for 2015 og 2016.
Frederiksberg Vand A/S har en overdækning på 13,4
mio. kr., der indregnes i taksterne.
Frederiksberg Kloak A/S har en overdækning på 127,8
mio. kr., der indregnes i taksterne.

Særlige risici
Driftsrisici
Selskabet har ingen særlige driftsrisici.
Markedsrisici
Selskabet har ingen særlige markedsrisici.
Renterisici
Da den rentebærende nettogæld i vidt omfang er
fastforrentet, vil moderate ændringer i renteniveauet
ikke have nogen væsentlig, direkte effekt på
indtjeningen.

Den strategiske agenda vil i de kommende år indeholde
en fortsat reduktion af CO2-udledning, reduktion
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Beretning

Kreditrisici
Selskabet har ingen særlige kreditrisici.

arbejdsmarkedet. Investeringen i fremtidens medarbejder
sker gennem koncernens uddannelsespolitik samt
lærlinge- og elevpolitik.

Efterfølgende begivenheder
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt
forhold, der kan forrykke vurderingen af årsrapporten for
2014.

Mål og forventninger til resultat
Målsætninger
Det er koncernens mål at honorere de krav, der stilles til
forsyningsvirksomhed anno 2014: Den samfundsmæssige
fokus på miljøet, de politiske tiltag for at øge effektiviteten
i forsyningssektorerne, den generelle, teknologiske
udvikling og ikke mindst den løbende vedligeholdelse af
ledningsnettet.
Resultatforventning
Koncernen forventer i 2015 et samlet overskud i
størrelsesordenen 10 mio. kr. efter skat.
Samfundsansvar
Følgende er den lovpligtige redegørelse for Frederiksberg
Energi A/S’ arbejde med samfundsansvar, der gælder
for alle koncernens ni selskaber. Samfundsansvaret er
forankret i ledelsen, der kontinuerligt arbejder med at sikre,
at forretningsgange og processer understøtter politikkerne.
Gennem denne forankring i ledelsen sikres den fornødne
fokus på samfundsansvaret, ligesom ledelsen sender et
klart signal til organisationen om, at samfundsansvar har
stor betydning for koncernen. Samfundsansvarspolitikken
består af følgende hovedpunkter:
•
•
•

Forretningsadfærd
Medarbejdere og arbejdsmiljø
Miljø.

Vi vil i det følgende redegøre for politikker, indsatser
og resultater inden for områderne Medarbejdere og
arbejdsmiljø samt Miljø, som er essentielle områder for
koncernen.
Frederiksberg Energi har ikke en særskilt politik for
menneskerettigheder. Emnet indgår i bestyrelsens arbejde
det kommende år.

Videnressourcer
Koncernens forretningsgrundlag stiller særlige krav
til videnressourcerne vedrørende medarbejdere,
forretningsprocesser og IT-udnyttelse. For til stadighed at
kunne levere disse løsninger er det afgørende, at selskabet
kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Der
arbejdes systematisk med videndeling, efteruddannelse
og kompetenceudvikling mv.
Uddannelse
Koncernens kvalitet og effektivitet skyldes ikke
mindst et højt uddannelses- og kompetenceniveau
hos medarbejderne. Det er koncernens politik, at den
enkelte medarbejder og dennes leder deler ansvaret
for, at medarbejderens kvalifikationer vedligeholdes og
udvikles, og det er en målsætning at sikre den enkelte
medarbejders markedsværdi.
Koncernens ansatte brugte ca. 6.800 timer på uddannelse
i 2014. Det svarer til, at ca. 2,6 % af arbejdstiden
er investeret i at styrke virksomhedens samlede
kompetenceprofil. Frederiksberg Energi tilbyder blandt
andet AMU-kurset Vejen som arbejdsplads til relevante
medarbejdere og en formel lederuddannelse til lederne,
som skal understøtte dem i at lede organisationen frem
mod de strategiske mål.
Lærlinge- og elevpolitik
Frederiksberg Energi A/S tilbyder lærlinge- og
elevpladser og ansætter praktikanter inden for forskellige
håndværksfag. Koncernen har fokus på, hvor vi kan være
med til at hjælpe unge på vej med en uddannelse.
Målsætningen er at have ansatte under uddannelse, hvor
det er muligt i relation til økonomi, sikkerhed og kvalitet i
det tilbudte uddannelsesforløb.
Frederiksberg Forsyning havde i 2014 tre allround
kontorelever, to tekniske designerelever, to IT supporterelever, en lærling, to praktikanter og en medarbejder i
flexjob, en i skånejob og tre i jobtræning, i alt 15 personer.

Medarbejdere og arbejdsmiljø

Sikkerhed og trivsel
Der støttes blandt andet op om trivslen på arbejdspladsen
ved at have et motionscenter og tilbyde hold, fx i
funktionel træning og spinning.

Fremtidens arbejdskraft
Frederiksberg Energi A/S har fokus på at sikre de
ansattes kvalifikationer og på at hjælpe unge ind på

Det er koncernens politik at forebygge arbejdsulykker ved
at fremme en kultur, der sætter fokus på medarbejdernes
sikkerhed og sundhed.
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Beretning
Miljø

Mindst hvert tredje år foretager Frederiksberg Energi
en systematisk registrering af sikkerheds-, sundhedsog trivselsforholdene på arbejdspladsen i form af en
arbejdspladsvurdering (APV) og mindst hvert andet år en
medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU).

En grøn strategi
Frederiksberg Energi A/S ønsker at drage omsorg for
miljøet og følger Frederiksberg Kommunes overordnede
grønne vision. Den er formuleret i Frederiksbergstrategien,
som er en sammenskrivning af Kommuneplanen og
kommunens bæredygtighedsstrategi.

Arbejdet tilrettelægges, så det udføres under
betryggende forhold og under overholdelse af gældende
sikkerhedsforskrifter. Der er tradition for et godt og sikkert
arbejdsmiljø i Frederiksberg Forsyning. De seneste år er
der kommet mange nye medarbejdere til – ikke mindst
til de renoveringsteams, der blandt andet arbejder på
vandledningsnettet. Det kan være årsagen til, at antallet
af arbejdsulykker i 2014 er steget fra fem til otte. Ledelsen
tager denne udvikling meget alvorligt og har sat ressourcer
ind, der skal indskærpe de eksisterende retningslinjer
og understøtte den adfærd der gør, at antallet af
arbejdsskader kan holdes nede. Ingen af de registrerede
arbejdsskader har ført til langtidssygemeldinger.

Frederiksberg vil være en fremtidssikret klimaby, der
prioriterer energi- og klimaløsninger, der er velegnede i et
tæt byområde som Frederiksberg.
I 2014 opjusterede Frederiksberg Kommune målsætningen
for CO2-reduktion. Ambitionen er nu at være 100 % CO2neutral i 2035, hvor man hidtil er gået efter at være 85 %
CO2-neutral. Forventningen er, at det nye mål kan nås via
vedvarende energi, bl.a. fra Frederiksbergs to vindmøller
i St. Røttinge, der forventes klar til produktion i foråret
2015. De to møller forventes at producere omkring
20 millioner kWh om året. Det dækker Frederiksberg
Kommunes eget elforbrug samt forbruget i Frederiksberg
Energi-koncernen.

Politik for det underrepræsenterede køn i ledelsen
Målsætningen er, at hverken mænd eller kvinder
ad åre bør være repræsenteret med mindre end
30 % i koncernens ledelsesniveauer. Målsætningen
omfatter ikke forbrugervalgte og medarbejdervalgte
bestyrelsesmedlemmer.

Frederiksberg Fjernvarme A/S
Fjernvarme udgør langt den største del af det samlede
energiforbrug på Frederiksberg og er derfor helt central i
arbejdet med at realisere kommunens CO2-målsætninger.

Frederiksberg Forsyning har derfor et mål om, at andelen
af kvinder i ledelsen øges. I den generalforsamlingsvalgte
bestyrelse er 2 medlemmer ud af 7 kvinder, eller 29 %.
Målet er, at det underrepræsenterede køn når op 3
medlemmer ud af 7. Bestyrelsen er i 2013 valgt for en
periode på 4 år – svarende til kommunalbestyrelsens
valgperiode. Der har ikke været udskiftninger i bestyrelsen,
hvorfor der ikke er sket nogen ændring i 2014.

At fjernvarme er meget udbredt bidrager til et godt
miljø, men måden, varmen produceres på, har også stor
betydning.
Fjernvarmen produceres på hovedstadens store
kraftvarmeværker. Via indkøbssamarbejdet i CTR arbejdes
der på at få de store kraftvarmeværker omstillet til en
mere miljøvenlig produktion ved, at de i stigende grad
anvender biomasse. Således bidrager Frederiksberg
Forsyning gennem samarbejdet med CTR økonomisk
til, at Amagerværket kan opføre en ny blok, som skal
producere varme alene på biomasse.

På rekruttingssiden opfordres bl.a. særligt kvinder til at
søge ledige stillinger, så grundlaget for rekruttering af
kvinder og intern udvikling af kvinder til ledende stillinger
øges. Selvom forsyningsbranchen traditionelt er et
mandefag, så var knap halvdelen af ansøgerne i 2014
kvinder.

CTR har en selvstændig målsætning om, at fjernvarmen
skal være CO2-neutral i 2025. Med denne målsætning
vil varmesektoren bidrage forholdsvis meget til at nå
kommunens mål.

Ultimo 2013 var andelen af kvinder i lederstillinger 17 %
og 2014 var denne andel 25 %. Der vil i 2015 blive
arbejdet videre med initiativer, der kan medvirke til at
øge antallet af kvindelige ledere.

Frederiksberg Bygas A /S
Bygassen på Frederiksberg består af naturgas og biogas,
der er blandet med atmosfærisk luft. Hensigten er at
øge andelen af biogas fremover. Biogassen stammer
fra et biogasanlæg på Lynetten, som er en del af
spildevandsvirksomheden BIOFOS A/S.
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Klimatilpasning – Frederiksberg Kloak A/S
Skybrudsplaner vedtaget
Frederiksbergs klimatilpasningsplan er udmøntet
i to skybrudsplaner. Planen for Frederiksberg Øst
blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2013, og
i 2014 blev planen for Frederiksberg Vest godkendt.
Planerne er udarbejdet i et nært samarbejde mellem
Københavns og Frederiksberg Kommune samt de to
forsyningsselskaber HOFOR og Frederiksberg Forsyning.
Planerne indeholder meget omfangsrige projekter, som
strækker sig over flere år. Dertil kommer også mindre,
lokale klimaprojekter. Der er bl.a. projekter i gang i
Lindevangsparken og i området omkring Femte Juni
Plads, som vil bidrage til at forhindre oversvømmelser
på udsatte steder i kommunen.

Rent grundvand – Frederiksberg Vand A/S
Grundvandskvaliteten på Frederiksberg er truet af både
miljøfremmede og naturligt forekommende stoffer.
Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune
er i fælles dialog med regionen for at påvirke, at
forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger
i forsyningsoplandet bliver prioriteret højere fremover.
Som formuleret i kommunens Vandhandleplan 2012–
2016 er det Frederiksberg Kommunes mål at arbejde
for opretholdelse af den eksisterende vandudvinding.
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Og det er forventningen, at der snarest muligt gives
en vandindvindingstilladelse, der gælder 30 år frem,
hvorefter de nye vilkår skal implementeres.
I Frederiksberg Forsyning har man i 2014 arbejdet
med nye rensemetoder på vandværket, fx stripning,
der meget forenklet går ud på at sende luft igennem
råvandet for på den måde at fjerne forureningsstoffer
fra vandet. Forsøgene var vist, at stripning er et godt
supplement til de eksisterende kulfiltre, da det giver en
miljø- og omkostningsmæssig forbedring.
Desuden er ledelsesværktøjet DDS, Dokumenteret
DrikkevandsSikkerhed, indført. DDS er med til at sikre
den rette behandling af vandet fremover, fra det
indvindes til det er fremme hos kunderne.
Frederiksberg Forsyning har skærpet hygiejnekravene
for alle, der arbejder med vandforsyning, og arbejder
i 2015 videre med planer og processer, der skal være
med til at sikre og forbedre drikkevandssikkerheden.
Indførelsen af DDS sker i forlængelse af et krav fra
staten. Det går ud på, at forsyningsvirksomheder skal
indføre et ledelsessystem, der kan dokumentere,
at drikkevand bliver produceret og håndteret på en
forsvarlig måde.

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31.
december 2014 for Frederiksberg Energi A/S.
Årsrapporten er aflagt
årsregnskabsloven.

i

overensstemmelse

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen
indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen
i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske
forhold, årets resultat og koncernens og selskabets
finansielle stilling.

med

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og
selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

Frederiksberg, den 7. maj 2015

Direktion

TORBEN KJÆRGAARD
Adm. direktør

Bestyrelse
JØRGEN ROBERT GLENTHØJ
Formand

BALDER MØRK ANDERSEN

PERNILLE HØXBRO

CHARLES HILL CHUKWUANI, medarbejderrepræsentant

MAI MERCADO

SUSI FINKIELMAN, medarbejderrepræsentant

JAN E. JØRGENSEN

MORTEN JUNG

SØREN JENSEN, medarbejderrepræsentant

THYGE ENEVOLDSEN

TROELS SMITH, medarbejderrepræsentant

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj 2015.
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Den uafhængige revisors
erklæringer
Til kapitalejeren i Frederiksberg Energi A/S

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke
en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,
om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt
den samlede præsentation af koncernregnskabet og
årsregnskabet.

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for
Frederiksberg Energi A/S for regnskabsåret 1. januar– 31.
december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt
pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet
og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et
koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et
koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og
selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om
koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at
vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om
koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig
fejlinformation.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af
koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Frederiksberg, den 7. maj 2015
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte
revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation
i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og
et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er

Søren P. Nielsen
statsaut. revisor
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Årsregnskab - koncern
Resultatopgørelse 1. januar-31. december

Note

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Faktureret omsætning

2

570.667

545.311

Takstmæssig over-/underdækning

3

12.706

29.508

Nettoomsætning

583.373

Produktionsomkostninger

-438.621

Bruttoresultat

144.752

Distributionsomkostninger

574.819
-366.936

207.883

-107.903

-167.340

Administrationsomkostninger

-46.663

-51.397

Resultat af ordinær primær drift

-9.814

Andre driftsindtægter

3.184

Resultat før finansielle poster

-6.630

-10.854
2.235

-8.619

Finansielle indtægter

4

16.140

10.984

Finansielle omkostninger

5

-13.085

-15.022

Resultat før skat

-3.575

Skat af årets resultat

6

Årets resultat før minoritetinteresser
Minoritetinteressers andel af dattervirksomheders
resultat

Årets resultat

10

-1.655

-12.657
1.992

-5.230

-10.665

10

0

-5.220

-10.665

Årsregnskab - koncern
Balance 1. januar-31. december

Aktiver

Note

Software

7

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

5.886

5.939

5.886

5.939

155.155

159.165

1.284.722

1.263.539

Andre anlæg, driftsmaterial og inventar

29.008

9.119

Materielle anlægsaktiver under udførelse

49.458

19.012

Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Netaktiver og distributionsanlæg

Materielle anlægsaktiver

8

1.518.343

1.450.835

Andre kapitalandele

10

246.294

246.295

246.294

246.295

1.770.523

1.703.069

Varebeholdninger

3.940

3.569

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

90.365

80.092

68.085

79.058

586

486

Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender hos Frederiksberg Kommune

11

Tilgodehavende selskabsskat
Udskudt skatteaktiv

6

17.822

9.124

Andre tilgodehavender

12

43.111

43.003

Takstmæssig underdækning

13

12.953

6.937

1.133

2.917

234.055

221.617

423.056

413.518

58.894

59.729

719.945

698.433

2.490.468

2.401.502

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender
Værdipapirer

14

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

11

Årsregnskab - koncern
Balance 1.januar-31. december

Passiver

Note

Selskabskapital

15

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

357.293

357.293

Overført resultat

1.235.074

1.263.354

Egenkapital

1.592.367

1.620.647

-10

0

56.170

49.103

56.170

49.103

Minoritetsinteresser

16

Pensionsforpligtelse

Hensatte forpligtigelser
Kreditinstitutter

17

255.445

257.819

Gæld til Frederiksberg kommune

17

4.475

5.489

Pensionsgæld

17

19.718

24.238

Takstmæssig overdækning

18

107.760

120.207

Periodeafgrænsningsposter

17

20.860

5.856

408.258

413.609

122.994

66.715

Langfristede gældsforpligtigelser
Kreditinstitutter

17

Pensionsgæld

17

Leverandører af varer og tjenesteydelser

4.520

4.368

35.604

71.280

Gæld til Frederiksberg Kommune

17

3.586

3.311

Takstmæssig overdækning

18

36.750

29.866

146.288

75.885

83.941

66.718

Kortfristede gældsforpligtelser

433.683

318.143

Gældsforpligtelser

841.941

731.752

2.490.468

2.401.502

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

19

Passiver i alt
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

1

Værdipapirer

9

Pantsætning og sikkerhedsstillelser

20

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisor

21

Medarbejderforhold

22

Nærtstående parter og ejerforhold

23

Anvendt regnskabspraksis

26

12
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Andre
bevægelser

DKK 1.000

Overført
resultat

DKK 1.000

DKK 1.000

357.293

549.279

1

714.074

1.620.647

Dagsværdireguleringer
- finansielle instrumenter

0

-23.060

0

0

-23.060

Årets resultat

0

0

0

-5.220

-5.220

Øvrige egenkapitalbevægelser

0

0

-1

1

0

357.293

526.219

0

708.855

1.592.367

Selskabskapital

Andre
bevægelser

Overkurs

Overført
resultat

I alt

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

111.000

543.394

0

724.739

1.379.133

246.293

0

1

0

246.294

Dagsværdireguleringer
- finansielle instrumenter

0

5.885

0

0

5.885

Årets resultat

0

0

0

-10.665

-10.665

357.293

549.279

1

714.074

1.620.647

Egenkapital 1. januar 2014

Egenkapital 31. december 2014

Egenkapital 1. januar 2013
Kapitaludvidelse

Egenkapital 31. december 2013

13

Overkurs

DKK 1.000

I alt
DKK 1.000

Årsregnskab - koncern

Pengestrømsopgørelse 1. januar-31. december

Note

Årets resultat før skat

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

-3.575

-12.657

Reguleringer for ikke-likvide driftsposter

24

53.139

62.893

Ændring i driftskapital

25

63.664

22.481

113.228

72.717

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende

4

16.140

10.984

Renteudbetalinger og lignende

5

-13.085

-15.022

116.283

68.679

0

0

116.283

68.679

-124.972

-60.323

-2.698

-415

2.366

3.766

-125.304

-56.972

Køb af værdipapirer

-9.587

-23.470

Salg af værdipapirer

49

10.069

-739

1.031

-9.624

-8.781

Pengestrømme fra ordinær drift
Betalt selskabsskat

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af immaterielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Ændring i mellemværende med Frederiksberg Kommune
Afdrag på pensionsgæld
Regulering af pensionsforpligtelse

12.323

0

-11.269

-10.934

Optagelse af gæld hos kreditinstitutter

27.033

34.270

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

8.186

2.185

-835

13.892

59.729

45.837

58.894

59.729

58.894

59.729

58.894

59.729

Afdrag på lån

Ændring i likvider
Likvider 1. januar

Likvider 31. december
Likvider specificeres således:
Likvid beholdning

Likvider 31. december
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Årsregnskab - koncern
Noter

1

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger
Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige
begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen.
De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er
usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige og uventede begivenheder eller
omstændigheder kan opstå. Desuden er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske
resultater afviger fra disse skøn.
Særlige risici for Frederiksberg Energi-koncernen er omtalt i ledelsesberetningen side 4.
De regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som ledelsen anser for væsentlige er bl.a. koncernens indregning af
udskudte skatteaktiver. Koncernens indregner udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede
skattemæssige underskud, såfremt ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at der vil være tilstrækkelig skattepligtig
indkomst tilstede i fremtiden, som de midlertidige forskelle og uudnyttede skattemæssige underskud kan modregnes i.
Denne vurdering er baseret på budgetter og forretningsplaner for de kommende år.

2

Faktureret omsætning

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Forsyning inden for Frederiksberg Kommune:
Salg af fjernvarme

404.948

381.137

Salg af vand

60.098

69.495

Bortledning og rensning af spildevand

55.080

52.046

Salg af bygas

21.498

21.291

26.955

19.917

Øvrige salgsindtægter
Fjernvarmetilsyn
Fjernkøling
Vindpuljesamarbejde

15

954

802

1.134

0

0

623

570.667

545.311

Årsregnskab - koncern
Noter

3

Takstmæssig over-/underdækning
Frederiksberg Fjernvarme A/S

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

7.934

35.716

Frederiksberg Bygas A/S

-3.080

1.241

Frederiksberg Vand A/S

-1.796

-14.326

Frederiksberg Kloak A/S

9.648

6.877

12.706

29.508

Årets takstmæssige over-/underdækning vedrører for meget henholdsvis for lidt
faktureret omsætning over for kunderne inden for de regulatoriske aktiviteter.
Årets takstmæssige over-/underdækning indregnes til nutidsværdien af de
fremtidige betalinger.

4

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

52

10

2.691

3.088

407

256

Udbytte af kapitalandele

0

1.946

Avance ved salg af Vindpulje-samarbejde

0

69

2.049

3.611

Udbytte af investeringsbeviser

441

0

Kursgevinster på værdipapirer

10.500

2.004

16.140

10.984

Finansielle indtægter
Renteindtægter bank
Renteindtægter fra Frederiksberg Kommune
Øvrige renteindtægter

Obligationsrenter

5

Finansielle omkostninger

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Renteomkostninger kreditinstitutter

-7.379

-8.410

Renteomkostninger til Frederiksberg Kommune

-5.534

-5.223

Øvrige renteomkostninger

-31

-1

Renteomkostninger på obligationer

-89

-115

Kurstab på værdipapirer

-52

-1.273

-13.085

-15.022
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6

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

0

1.843

7.043

0

Ændring i udskudt skat som følge af nedsættelse af skattesatsen

-1.292

-2.403

Regulering af hensættelse udskudt skat

-7.406

2.552

-1.655

1.992

-876

3.164

7.043

466

-7.822

-1.638

-1.655

1.992

Udskudt skat primo

-9.124

-8.994

Regulering til primo

0

-1

Ændring i udskudt skat som følge af nedsættelse af skattesatsen.

-1.292

2.403

Regulering af udskudt skat

-7.406

-2.532

-17.822

-9.124

-65.355

-61.695

47.533

52.571

-17.822

-9.124

Skat
Årets skat
Årets aktuelle skat
Primo regulering

Årets skat i alt
der fordeler sig således:
Beregnet 24,5% skat af årets resultat før skat
Primo regulering
Skat af egenkapitalbevægelser

Udskudt skat

Udskudt skat ultimo
Udskudt skat er indregnet i balancen med :
Udskudt skat (aktiv)
Udskudt skat (forpligtelse)

Udskudt skat, netto
Frederiksberg Energi-koncernen har skattemæssigt fremførbare
underskud på 17 mio. kr. (2013: 20,5 mio. kr.). Beløbet er indregnet i det
udskudte skatteaktiv.

17

Årsregnskab - koncern
Noter

7

Immaterielle anlægsaktiver

Software
DKK 1.000

Kostpris 1. januar

10.327

Tilgang i årets løb

2.698

Kostpris 31. december

8

13.025

Afskrivning 1. januar

4.388

Årets afskrivning

2.751

Afskrivning 31. december

7.139

Regnskabsmæssig værdi

5.886

Afskrives over

2-5 år
Grunde og
bygninger

Netaktiver og
distributionsanlæg

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

Kostpris 1. januar

194.513

1.977.995

31.319

19.012

Tilgang i årets løb

0

252

6.172

118.548

Afgang i årets løb

0

-2.163

-203

0

Overførsler i årets løb

0

70.598

17.504

-88.102

194.513

2.046.682

54.792

49.458

Op- og nedskrivninger pr. 1. januar

0

-273.398

877

0

Op- og nedskrivninger pr.
31. december

0

-273.398

-877

0

35.348

441.058

21.323

0

4010

49.040

3.787

0

0

-1.536

-203

0

39.358

488.562

24.907

0

Regnskabsmæssig værdi

155.155

1.284.722

29.008

49.458

Afskrives over

10-50 år

5-100 år

3-20 år

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 31. december

Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Årets afskrivninger på afhændede
aktiver

Afskrivninger 31. december

Renteomkostninger
indregnet i kostprisen

561
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9

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Anskaffelsessum 1. januar

0

10.000

Årets afgange

0

-10.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

0

I den regnskabsmæssige værdi ultimo indgår aktie i vindpuljesamarbejdet

0

0

Værdipapirer

Vindpuljesamarbejdet ophørte i 2013, og værdipapirerne blev solgt
til en værdi af 10.169 t.kr. Den regnskabsmæssige avance er ført i
resultatopgørelsen i 2013.

10

Andre kapitalandele
Andre kapitalandele består af en ejerandel på 8,1 % i BIOFOS Holding A/S.
Andre kapitalandele måles til dagsværdi.

11

Tilgodehavende hos Frederiksberg Kommune
Af tilgodehavendet forfalder 65,1 mio. kr. inden for et år efter balancedagen.
Lånemellemværendet er oprettet i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 319
af 25. marts 2010 om afvikling af mellemværende mellem kommuner og
vandselskaber, jf. Vandsektorlovens §35.

12

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Pensionsaktiv

28.335

32.298

Øvrige tilgodehavender

14.776

10.705

43.111

43.003

23.093

27.209

23.093

27.209

Andre tilgodehavender

Af det samlede beløb forfalder følgende beløb til betaling mere end 1 år
efter regnskabsårets udløb

Pensionsaktivet indregnes til nutidsværdien af de fremtidige betalinger. I
øvrige tilgodehavender er indregnet et deponeringsbeløb på 2,1 mio. kr.
(2013: 4,1 mio. kr.) som Frederiksberg Energi A/S har tilgode i forbindelse
med salg af Frederiksberg Eltransmission A/S. Deponeringsbeløbet
udbetales inden for de næste 3 år.
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13

Takstmæssig underdækning
2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

12.953

6.937

Mellem 1 og 5 år

0

0

Efter 5 år

0

0

12.953

6.937

Inden for 1 år

Underdækning
Takstmæssig underdækning vedrører regulatorisk regulering af for lidt
faktureret omsætning hos forbrugerne og underdækningen bliver indregnet
til nutidsværdien af fremtidge betalinger. Takstmæssig underdækning for
Frederiksberg Vand A/S udgør 0 kr. (2013: 1,9 mio. kr.) og for Frederiksberg
Fjernvarme A/S udgør den 13,0 mio. kr. (2013: 5,0 mio. kr.)

14

Værdipapirer

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Obligationer

173.808

383.247

Investeringsbeviser

249.248

30.271

423.056

413.518

Nominel beholdning

170.576

379.268

Obligationer med udløb mere end et år fra balancedagen

173.808

383.247

0,71

1,36

93.714

55.573

Regnskabsmæssig værdi i alt

Varighed på obligationsbeholdningen (år)
Obligationer deponeret som sikkerhedsstillelse (kursværdi)

Værdipapirer i form af obligationer og investeringsbeviser optages til
dagsværdi og regulering foretages over resultatopgørelsen.

15

Egenkapital
Selskabskapitalen består af 357.293.000 stk aktier á nominelt DKK 1.000.
Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Selskabskapitalen blev forhøjet i år 2010 med 1.000 t.kr. og i år 2013 med
246.293 t.kr. som følge af apportindskud af aktier.
Derudover har der ikke været ændringer af selskabskapitalen de seneste 5 år.

16

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser 1. januar
Andel af årets resultat

20

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

0

0

-10

0

-10

0
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17

Langfristede gældsforpligtigelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtigelser.

Periodeafgrænsningsposter

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Inden for 1 år

83.941

66.718

3.173

796

17.687

5.060

104.801

72.574

Mellem 1 og 5 år
Efter 5 år

Periodeafgrænsningsposterne omfatter hovedsageligt investeringsbidrag,
som indtægtsføres i takt med, at anlægsudgifterne afskrives.

Pensionsgæld
Inden for 1 år
Mellem 1 og 5 år
Efter 5 år

Kreditinstitutter
Inden for 1 år
Mellem 1 og 5 år
Efter 5 år

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

4.520

4.368

19.718

19.051

0

5.187

24.238

28.606

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

122.994

66.715

47.085

45.554

208.360

212.265

378.439

324.534

Lån i kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder
måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Inden for 1 år

3.586

3.311

Mellem 1 og 5 år

4.475

4.304

0

1.185

8.061

8.800

Gæld til Frederiksberg Kommune

Efter 5 år

Gæld til Frederiksberg Kommune indregnes til amortiseret kostpris, som i
al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Inden for 1 år

36.750

29.866

Mellem 1 og 5 år

91.636

88.504

Efter 5 år

16.124

31.703

144.510

150.073

Takstmæssig overdækning

Overdækning i alt
Regulatorisk regulering af for meget faktureret hos forbrugerne er indregnet
til nutidsværdien af fremtidge betalinger.
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Periodeafgrænsningsposter
Specifikation af de kortfristede periodeafgrænsningsposter:
Periodiserede investeringsbidrag
Acontofakturering vedr. kommende regnskabsår

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

221

200

83.720

66.518

83.941

66.718

Acontofakturering vedrører hovedsageligt periodisering af omsætningen i
Frederiksberg Fjernvarme A/S, som indregnes til salgspris.
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Pantsætning og sikkerhedsstillelser
Koncernen har stillet obligationer til sikkerhed for REPO
forretningerne jf. note 14.
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, 17,8 mio. kr. er der givet pant i
vindmøller, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2014 udgør
12,6 mio. kr.
Koncernen har derudover ingen sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2014.
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Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Lovpligtig revision

343

322

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

119

157

Andre ydelser

315

220

Honorar i alt

777

699

Generalforsamlingsvalgt revisor 2014: ERNST & YOUNG (2013: KPMG)
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2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Lønninger

73.903

62.859

Pensioner

8.318

6.830

Andre omkostninger til social sikring

1.198

1.065

83.419

70.754

1.410

1.272

305

320

Medarbejderforhold

Heraf udgør lønninger til direktion og bestyrelse:
Direktion
Bestyrelse

Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere
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2014

2013

antal personer

antal personer

Gennemsnitlige for regnskabsåret

162

139

Ultimo året

170

148

Nærtstående parter og ejerforhold
Bestemmende indflydelse
Koncernens nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter
Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg som er
koncernens ultimative ejer og ejer Frederiksberg Energi A/S 100%.

Betydelig indflydelse
Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter virksomhedens
bestyrelsesmedlemmer (se ledelsespåtegning). Desuden omfatter
moderselskabets nærtstående parter dattervirksomheder, hvor
Frederiksberg Energi A/S har bestemmende eller betydelig indflydelse.
En oversigt over koncernens dattervirksomheder findes i note 6 i
moderselskabsafsnittet.

Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som
ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:
Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg (ejer 100%)
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Pengestrømsopgørelse
- reguleringer for ikke-likvide driftsposter

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

57.849

56.994

-16.140

-10.984

Finansielle omkostninger

13.085

15.022

Andre reguleringer

-1.655

1.861

53.139

62.893

Årets ned- og afskrivninger
Finansielle indtægter
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Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

-371

461

-12.438

31.923

Ændring i langfristede gældsforpligtigelser i øvrigt

2.557

-6.843

Ændring i kortfristede gældsforpligtigelser i øvrigt

96.976

-8.945

Dagsværdireguleringer ført via egenkapitalen mv.

-23.060

5.885

63.664

22.481

Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
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Anvendt regnskabspraksis

nettoaktiver inklusive omkostninger til salg eller
afvikling.

Årsrapporten for Frederiksberg Energi A/S for
2014 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor).
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til
årsrapporten for år 2013.
Årsregnskabet for 2014 er aflagt i DKK 1.000.

Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet
omfatter
moderselskabet,
Frederiksberg Energi A/S, samt dattervirksomheder,
hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder
flertallet af stemmerettighederne, eller hvori
moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på
anden måde har en bestemmende indflydelse.
Koncernen omfatter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frederiksberg Energi A/S
Frederiksberg Fjernvarme A/S
Frederiksberg EnergiService A/S
Frederiksberg Vand A/S
Frederiksberg Kloak A/S
Frederiksberg Forsynings Ejendomsselskab A/S
Frederiksberg Forsyning A/S
Frederiksberg Bygas A/S
Frederiksberg Fjernkøling A/S
Frederiksberg Vind A/S

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet
karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger,
aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt
realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved
transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder
elimineres.
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages
i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet/
stiftelsesdagen. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i koncernregnskabet frem til
afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres
ikke for nyerhvervede virksomheder. Fortjeneste/
tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder
opgøres som salgssummen eller afviklingssummen
med fradrag af den regnskabsmæssige værdi af
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Minoritetsinteresser
Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital
anføres den del af dattervirksomhedernes resultat
og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, som særskilte poster i resultatopgørelsen og
balancen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner
i
fremmed
valuta
omregnes
ved første indregning til transaktionsdagens
kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster
i fremmed valuta omregnes til balancedagens
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og
transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen
som en finansiel post.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første
gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte
finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender,
henholdsvis anden gæld.
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,
der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring
af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet
forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen
med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller
den sikrede forpligtelse.
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for
sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes
i andre tilgodehavender eller anden gæld og i
egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion
i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres
beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen
til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen.
Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller
omkostninger, overføres beløb, som er indregnet i
egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor
det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

Årsregnskab - koncern
Noter

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder
betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter,
indregnes ændringer i dagsværdi løbende i
resultatopgørelsen.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger indeholder omkostninger
til administrative ydelser, ledelse, kontorlokaler,
kontoromkostninger mv., herunder afskrivninger af
driftsmidler og inventar.

Resultatopgørelsen

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder indtægter af sekundær
karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet.

Faktureret omsætning
Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med,
at de indtjenes og baseres på følgende kriterier:
•
•
•

levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb
der foreligger en forpligtende salgsaftale
salgsprisen er fastlagt, og på salgstidspunktet er
indbetalingen modtaget eller kan med rimelig
sikkerhed forventes modtaget.

I omsætningen indgår abonnementsindtægter, årets
indtægtsførte investeringsbidrag og indtægter fra
salg samt supplerende ydelser som komplementerer
kerneprodukterne.
Nettoomsætningen
indregnes
eksklusive moms og afgifter.
Takstmæssig over- eller underdækning
Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip.
Princippet medfører, at omkostninger og indtægter
skal balancere, eventuelle forskelle opgøres som årets
over- eller underdækning, og skal tilbageføres eller kan
opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende
års priser. Årets over- eller underdækning indregnes som
en korrektionspost til nettoomsætningen. Regulering til
nutidsværdi af regulatoriske aktiver og passiver indgår i
nettoomsætningen.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger indeholder omkostninger til køb
af vand, varme, gas og spædevand, der er anvendt til at
opnå årets nettoomsætning.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger
omfatter
omkostninger
til vedligeholdelse af ledningsnet samt det forbrug
af hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå
nettoomsætningen. Desuden indeholder regnskabsposten
afskrivninger på ledningsnettet samt afskrivninger af
driftsmidler og inventar.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter,
realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab
vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse
angående selskabsskat. Herudover indgår amortisering
af finansielle forpligtelser samt avance ved salg af
kapitalandele.
Skat af årets resultat
Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er
sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem
overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i
forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Moderselskabet fungerer som administrationsselskab
for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet
forestår afregning af skatter mv. til de danske
skattemyndig- heder. De sambeskattede selskaber indgår
i acontoskatteordningen.
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat
og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte
på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger eller til genindvindingsværdien,
såfremt denne er lavere.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris
reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, som udgør 2-5 år.
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Materielle anlægsaktiver
Netaktiver, bestående af ledningsnet og transformatorer
mv., måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.

tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse
af, om genindvindingsværdien er lavere end den
regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne
lavere genindvindingsværdi.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede
aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte
omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og
underleverandører.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste
værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det
ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det
enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste
gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan
fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til
finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver
indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle
indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i
resultatopgørelsen.

For aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen
kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige
pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen
med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

Værdien af de materielle anlægsaktiver ved selskabets
stiftelse er målt til tilbagediskonteret nedskrevet
genanskaffelsespris med fradrag for akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris
reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der som hovedregel
udgør:
Grunde

afskrives ikke

Ledningsnet incl. transformer m.v.

10-75 år

Distributionsanlæg

5-100 år

Bygninger

10-50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar

3-20 år

Nyanskaffelser med en levetid under 1 år omkostningsføres
fuldt ud i anskaffelsesåret. Afskrivninger samt avance
og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres underhenholdsvis distributionsomkostninger og administrationsomkostninger.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og
materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det,
som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
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Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris.
Hvis kostprisen overstiger kapitalandelenes genindvindingsværdi, nedskrives til denne lavere værdi. Udbytte
fra datterselskaber indregnes i resultatopgørelsen.
Såfremt der er indikationer på værdiforringelse, foretages
der nedskrivningstest af kapitalandelene.
Andre kapitalandele
Andre kapitalandele består af ejerandele i BIOFOS Holding
A/S og måles til dagsværdi på balancedagen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger omfatter primært hjælpematerialer,
som måles til kostpris efter FIFO-metoden eller
nettorealisationsværdi,
hvis
denne
er
lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til
det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg.
Kostpris for hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris
eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer
til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til
imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres
på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte
tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige
med en generel nedskrivning baseret på selskabets
erfaringer fra tidligere år.

Som følge af de særlige reguleringsmæssige forhold,
der gælder for netselskaber, indgår pensionsaktivet i en
samlet vurdering af nedskrivningsbehovet for selskabets
netaktiver.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter,
indregnet
under
omsætningsaktiver, omfatter omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Unoterede værdipapirer
balancedagen.

måles

til

dagsværdi

på

Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi på
balancedagen. Ændringer i dagsværdien indregnes
løbende i resultatopgørelsen under finansielle indtægter
eller omkostninger.
Udbytte fra værdipapirer indregnes i takt med, at der
erhverves endelig ret hertil.
Udbytte
Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet
for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som
ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en
særskilt post under egenkapitalen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat
indregnes i balancen som tilgodehavende, hvis der er
betalt for meget i acontoskat, og som gældsforpligtelse,
hvis der er betalt for lidt i acontoskat.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede
gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabs- mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien
kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af
aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af
fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres,
enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for
samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende
fore- tagne elimineringer af urealiserede koncerninterne
avancer og tab.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge
af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt,
at der må afgives økonomiske fordele for at indfri
forpligtelsen.
Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån, der forventes holdt til udløb, indregnes
ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende
perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle
værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over
låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris,
der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.
Under anden gæld indregnes herudover dagsværdi for
afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi.
Takstmæssig over- eller underdækning
Den reguleringsmæssige over- eller underdækning
henholdsvis tilbagebetales til forbrugerne henholdsvis
op- kræves over for forbrugerne i de fremtidige takster.
Denne over- eller underdækning indregnes i balancen
under gældsforpligtelser eller tilgodehavender og beløbet
ind- regnes til nutidsværdien af de fremtidige betalinger.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser
udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende år. Investeringsbidrag opføres under
posten og indtægtsføres i takt med, at anlægsudgifterne
herved afskrives.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt
koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.
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Det er undladt at udarbejde særskilt pengestrømsopgørelse
for moderselskabet, idet moderselskabets pengestrømme
er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

Likvider
Likvide midler består af regnskabsposten ”Likvide
beholdninger”.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises
separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet.
I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme
af købte virksomheder fra købstidspunktet, og
pengestrømme vedrørende solgte virksomheder
indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det
offentliggjorte regnskabsmateriale.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som
koncernresultatet reguleret for ikke-kontante resultatposter
som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring
i drifts- kapitalen, renteindbetalinger og udbetalinger
og betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser
eksklusive de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og
finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter
pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gældsforpligtelser samt udbyttebetaling til
selskabsdeltagere.
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Segmentoplysninger
Omsætningen oplyses alene på forretningssegmenter,
Forretningssegmenterne udføres alene på Frederiksberg.
På baggrund heraf er det ikke relevant at anføre oplysninger
om geografiske markeder i selskabets årsregnskab.

Nøgletal
De anvendte nøgletal er defineret under hoved- og
nøgletal for koncernen.

Årsregnskab - moderselskab
Resultatopgørelse 1. januar-31. december

Note

Nettoomsætning

2

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtægter

Resultat før finansielle poster

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

0

623

0

623

-481

-760

-481

-137

11

10

-470

-127

Finansielle indtægter

3

13.401

13.701

Finansielle omkostninger

4

-3.745

-5.589

9.186

7.985

-775

-511

8.411

7.474

8.411

7.474

8.411

7.474

Resultat før skat
Skat af årets resultat

5

Årets resultat

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år
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Aktiver

Note

Kapitalandele i dattervirksomheder

6

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

1.380.333

1.369.554

Finansielle anlægsaktiver

1.380.333

1.369.554

Anlægsaktiver i alt

1.380.333

1.369.554

94.729

83.227

3.625

0

2.412

5.649

100.766

88.876

89.117

87.681

24.029

21.010

213.912

197.567

1.594.245

1.567.121

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Andre tilgodehavender

8

Tilgodehavender
Værdipapirer

9

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

31

Årsregnskab - moderselskab
Balance 31. december

Passiver

Note

Selskabskapital

10

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

357.293

357.294

Overført resultat

1.054.043

1.058.804

Egenkapital

1.411.336

1.416.098

131.400

138.600

131.400

138.600

30.636

7.200

1.674

1.706

0

1.352

19.199

2.165

51.509

12.423

182.909

151.023

1.594.245

1.567.121

Kreditinstitutter

11

Langfristede gældsforpligtigelser
Kreditinstitutter

11

Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldigt sambeskatningsbidrag
Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser
Passiver i alt
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

1

Værdipapirer

7

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

12

Kontraktlige forpligtelser

13

Medarbejderforhold

14

Nærtstående parter og ejerforhold

15

Anvendt regnskabspraksis

16
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført resultat

I alt

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

Egenkapital 1. januar 2014

357.294

1.058.804

1.416.098

Dagsværdireguleringer ført via egenkapitalen

0

-13.173

-13.173

Årets resultat

0

8.411

8.411

-1

1

0

357.293

1.054.043

1.411.336

Selskabskapital

Overført resultat

I alt

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

Øvrige egenkapitalbevægelser

Egenkapital 31. december 2014

Egenkapital 1. januar 2013

111.000

1.048.415

1.159.415

Udvidelse af selskabskapitalen

246.294

0

246.294

Dagsværdireguleringer ført via egenkapitalen

0

2.915

2.915

Årets resultat

0

7.474

7.474

357.294

1.058.804

1.416.098

Egenkapital 31. december 2013
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Årsregnskab - moderselskab
Noter

1

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger
Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige
begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen.
De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er
usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige og uventede begivenheder eller
omstændigheder kan opstå. Desuden er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske
resultater afviger fra disse skøn.
Særlige risici for Frederiksberg Energi-koncernen er omtalt i ledelses-beretningen side 4.
De regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som ledelsen anser for væsentlige, er bl.a. koncernens indregning af
udskudte skatteaktiver. Koncernens indregner udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede
skattemæssige underskud, såfremt ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at der vil være tilstrækkelig skattepligtig
indkomst tilstede i fremtiden, som de midlertidige forskelle og uudnyttede skattemæssige underskud kan modregnes
i. Denne vurdering er baseret på budgetter og forretningsplaner for de kommende år.

2

Nettoomsætning
Vindpuljesamarbejde

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

0

623

0

623

Indtægterne fra Vindpuljesamarbejdet er bortfaldet i 2014 som følge af salget af
selskabets andel af vindmøllerne i 2013.

3

Finansielle indtægter
Renteindtægter bank

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

52

0

3.492

5.703

195

0

6.000

6.000

Avance ved salg af Vind-el

0

69

Udbytte af investeringsbeviser

0

528

547

1.401

3.115

0

13.401

13.701

Renteindtægter tilknyttede virksomheder
Øvrige renteindtægter
Udbytte af kapitalandele

Obligationsrenter
Kursgevinster på værdipapirer
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4

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger kreditinstitutter
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder
Øvrige renteomkostninger
Kurstab på værdipapirer

5

Skat
Årets skat

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

3.711

0

0

45

26

4.939

8

605

3.745

5.589

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Årets aktuelle skat

-775

-511

Årets skat i alt

-775

-511

-2.251

-1.996

6

0

1.470

1.485

-775

-511

Skat af årets resultat forklares således:
Beregnet 24,5% skat af årets resultat før skat
Ændring i skattemæssig regulering af finansiel instrument som følge af
nedsættelse af skattesatsen
Ikke-fradragsberettigede omkostninger
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6

Kapitalandele

Selskabskapital

Ejerandel

Kostpris

Egenkapital

Årets
resultat

Koncernens
andel af
resultatet

Frederiksberg Forsyning A/S

1.000

100%

5.527

17.941

7.123

7.123

Frederiksberg EnergiService A/S

2.000

100%

2.238

2.464

69

69

50.000

100%

268.230

276.562

-14.303

-14.303

Frederiksberg Kloak A/S

183.146

100%

876.998

1.027.190

-132

-132

Frederiksberg Vand A/S

25.000

100%

112.026

142.759

3.145

3.145

Frederiksberg Bygas A/S

1.000

100%

32.617

30.255

-178

-178

Frederiksberg Fjernkøling A/S

2.000

100%

8.000

2.887

-2.281

-2.281

500

34%

10.779

460

-15

-5

5.000

100%

63.918

29.348

5.130

5.130

1.380.333 1.529.866

-1.442

-1.432

Frederiksberg Fjernvarme A/S

Frederiksberg Vind A/S
Frederiksberg Forsynings
Ejendomsselskab A/S

Alle søsterselskaberne har hjemsted på Stæhr Johansens Vej 38, 2000
Frederiksberg, undtagen Frederiksberg Vind A/S, som har hjemsted på
Gyngemose Parkvej 50, DK 2860 Søborg.
Kapitalandele i datterselskaber indregnes til kostpris.

7

Værdipapirer

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Anskaffelsessum 1. januar

0

10.000

Årets afgange

0

-10.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december

0

0

I regnskabsmæssig værdi ultimo indgår aktie i Vindpuljesamarbejdet

0

0

Vindpuljesamarbejdet ophørte i 2013, og værdipapirerne blev solgt til en værdi
af 10.169 t.kr. Den regnskabsmæssige avance er ført i resultatopgørelsen i
2013.
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8

Andre tilgodehavender
Øvrige tilgodehavender

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

2.412

5.649

2.412

5.649

I øvrige tilgodehavender er indregnet et deponeringsbeløb på 2,1
mio. kr, som Frederiksberg Energi A/S har tilgode i forbindelse
med salg af Frederiksberg Eltransmission A/S. Deponeringsbeløbet
udbetales inden for de næste 3 år.

9

2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Obligationer

37.256

79.462

Investeringsbeviser

51.861

8.219

89.117

87.681

Nominel beholdning

36.166

77.931

Obligationer med udløb mere end et år fra balancedagen

37.256

79.462

0,93

2,14

23.436

0

Værdipapirer

Regnskabsmæssig værdi i alt

Varighed på obligationsbeholdningen (år)
Obligationer deponeret som sikkerhedsstillelse (kursværdi)

Værdipapirer og investeringsbeviser optages til dagsværdi og
regulering foretages over resultatopgørelsen.

10

Egenkapital
Selskabskapitalen består af 357.293.000 stk. aktier á nominelt
DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Selskabskapitalen blev forhøjet i år 2010 med 1000 t.kr. og i år 2013
med 246.293 t.kr. som følge af apportindskud af aktier.
Derudover har der ikke været ændringer af selskabskapitalen de
seneste 5 år.
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11

Langfristede gældsforpligtigelser
2014

2013

DKK 1.000

DKK 1.000

Inden for 1 år

30.636

7.200

Mellem 1 og 5 år

28.800

28.800

102.600

109.800

162.036

145.800

Kreditinstitutter

Efter 5 år

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede
gældsforpligtelser.
Lån i kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder
måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

12

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Selskabet har stillet obligationer til sikkerhed for REPO-forrentninger, jf. note 9.
Selskabet har derudover ingen sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2014.

Eventualforpligtelser m.v.
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i Frederiksberg energi-koncernen. Som helejet
dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for
danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalities inden for sambeskatningskredsen. Skyldige
selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeksatningskredsen udgør pr. 31. december 2014 0 mio. kr. Eventuelle
senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabet
hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for fællesregistrering af moms.

13
14

Kontraktlige forpligtelser
Mellem selskabet og Frederiksberg Forsyning A/S er der indgået en serviceaftale, efter hvilken Frederiksberg
Forsyning A/S mod honorar stiller ressourcer til rådighed for realisering af selskabets drift, herunder personale.

Medarbejderforhold
Frederiksberg Energi A/S har ingen ansatte. Alt personale stilles til rådighed af Frederiksberg Forsyning A/S i henhold
til den indgåede serviceaftale, se note 13.
Der er i regnskabsåret 2014 udbetalt vederlag til bestyrelse 130.000 kr. og direktion 0 kr.
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Nærtstående parter og ejerforhold
Bestemmende indflydelse
Selskabets nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Frederiksberg Kommune,
Smallegade 1, 2000 Frederiksberg som er koncernens ultimative ejer og ejer Frederiksberg
Energi A/S 100%.

Betydelig indflydelse
Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter virksomhedens bestyrelsesmedlemmer (se
ledelsespåtegning).
Desuden omfatter moderselskabets nærtstående parter dattervirksomheder, hvor Frederiksberg Energi
A/S har bestemmende eller betydelig indflydelse. En oversigt over koncernens dattervirksomheder
findes i note 6.

Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af
stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000
Frederiksberg (ejer 100%).

16

Anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis for Frederiksberg Energi A/S moderselskab er identisk med den
anvendte regnskabspraksis for koncernregnskabet.
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Frederiksberg Energi A/S
Stæhr Johansens Vej 38-40
2000 Frederiksberg
38 18 50 00
ff@frb-forsyning.dk
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