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Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Havneby, den 25. august 2015

Bestyrelse

Hans Hansen Kresten Hansen Viggo Christensen
formand

Bent Hansen

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni
2014 - 31. maj 2015.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014/15 for Havneby Varmeværk 
A.m.b.A..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dog med tilpasning til varme-
forsyningslovens afskrivningsbestemmelser m.v. Havneby Varmeværk A.m.b.A. er omfattet af varme-
forsyningslovens " hvile i sig selv princippet". Det vil sige at årets over-/underdækning skal indregnes i
næste års varmepriser.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Havneby Varmeværk A.m.b.A.

Påtegning på årsregnskabet

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Havneby Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni 2014 - 31.
maj 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven, med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens
afskrivningsbestemmelser m.v.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. juni 2014 - 31. maj 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de
tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser m.v.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 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 årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

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

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer

Allan Hess Andersen
statsautoriseret revisor

Skærbæk, den 25. august 2015

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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Selskabsnavn Havneby Varmeværk A.m.b.A.
Flyndervej 4
6792 Rømø

CVR-nr. 29 34 69 09
Kommune: Tønder

Bestyrelse Hans Hansen (formand)
Kresten Hansen
Viggo Christensen
Bent Hansen

Revision RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer

Storegade 45A
6780  Skærbæk

Pengeinstitut Rømø Andelskasse
Havnebyvej 81
6792 Rømø

Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling

Dato

Dirigent

Selskabsoplysninger
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Ledelsesberetning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets 
finansielle stilling.

Varmespildet har været lidt større end året før.

Denne rapport omhandler det 9. regnskabsår 1.6.2014 - 31.5.2015.

Driftsresultatet udviser et underskud på kr. 370.038. Det skyldes dels, at salget på 4.491 MWh mod
budgettet på 4.800 MWh giver en mindreomsætning på kr. 163.803. Ligeledes skyldes det, at der er
brugt kr. 207.030 mere på vedligeholdelse og reperationer i forhold til budget. Endelig har der også
været ekstra udgifter til køb af energibesparelser.

Varmeværket vil stadigvæk, indtil årets udgang, tilbyde tilslutning i bestående områder til kr. 15.000 +
moms.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Brændselsforbrug og andre variable omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Vedligeholdelse omfatter omkostninger til vedligeholdelse af bygninger, produktionsanlæg, ledningsnet
og målere m.v. samt teknisk og juridisk assistance.

Om "Hvile i sig selv"-princippet
Over- og underdækning

Selskabet er underlagt det særlig "hvile i sig" princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet
medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i
forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i
efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en
omkostning eller indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter
varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen
som gæld eller tilgodehavende.

Årsrapporten for Havneby Varmeværk A.m.b.A. for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de tilpasninger, der følger af
varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser og med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse
C.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af årsopgørelsen til forbrugerne.
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

Energiforbrug og andre variable omkostninger omfatter køb af træflis til produktion af varme samt køb
af kemikalier og forbrugsafgifter til brug i produktionen.

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, kontingenter samt generalforsamling og
bestyrelsesudgifter.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

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

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

Reparation og vedligeholdelse omfatter omkostninger til vedligeholdelse af bygninger,
produktionsanlæg, ledningsnet og målere m.v.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Skat

Balancen

Brugstid

Varmeværk 20-30 år 0 %
Ledningsnet 10-30 år 0 %
Inventar 5 år 0 %

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Restværdi

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende
principper:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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.

Lokaleomkostninger indeholder omkostninger til renovation og rengøring samt forsikringer og
ejendomsskat.

Varmeværk, ledningsnet, inventar m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.

Anlægsaktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.



 

9 
RSM plus

Anvendt regnskabspraksis

Aktuelle tilgodehavende aktuel skat indregnes ikke i balancen, idet skatteaktivet ikke forventes at kunne 
realiseres ved udligning af skat indenfor de nærmeste år.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For 
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende 
kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af 
lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
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Resultatopgørelse 1. juni 2014 - 31. maj 2015

Note 2014/15 2013/14

kr. kr.

Nettoomsætning 1 4.260.756 3.744.082

Årets over/underdækning 12 370.038 722.402

Brændselskøb -1.549.427 -1.353.334

Andre variable omkostninger 2 -174.526 -135.182

Dækningsbidrag 2.906.841 2.977.968

Andre eksterne omkostninger
Administrationsomkostninger 3 -173.408 -130.046

Reparation og vedligeholdelse 4 -383.803 -266.645

Lokaleomkostninger 5 -120.691 -122.678

Tab på tilgodehavender 6 0 -6.857

Bruttoresultat 2.228.939 2.451.742

Personaleomkostninger 7 -389.930 -410.334

Afskrivninger 8 -1.263.841 -1.446.000

Resultat af primær drift 575.168 595.408

Finansiering

Finansielle indtægter 9 20.419 18.245

Finansielle omkostninger 10 -595.587 -613.653

Årets resultat/over-underdækning 0 0
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Balance pr. 31. maj 2015

Note 2014/15 2013/14

kr. kr.

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver 8

Varmeværk 6.721.914 7.195.400

Ledningsnet 10.046.517 10.759.450

Inventar 41.539 32.054

16.809.970 17.986.904

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer 213 317

213 317

Anlægsaktiver i alt 16.810.183 17.987.221

OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdning
Træflis 53.000 36.000

53.000 36.000

Tilgodehavender

Tilgodehavende hos forbrugere 349.748 323.544

Periodeafgrænsningsposter 9.300 6.300

Periodeafgrænsningsposter, underdækning 12 421.409 51.371

780.457 381.215

Likvide beholdninger 2.004.381 1.936.317

2.837.838 2.353.532

AKTIVER I ALT 19.648.021 20.340.753
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Balance pr. 31. maj 2015

Note 2014/15 2013/14

kr. kr.

PASSIVER

EGENKAPITAL

Egenkapital 0 0

0 0

GÆLDSFORPLIGTELSER

Langfristede gældsforpligtelser 13

Kommunekredit 17.772.913 18.623.267

17.772.913 18.623.267

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld 850.354 824.556

Skyldig til forbrugere 286.355 362.454

Leverandørgæld 316.832 230.372

Periodeafgrænsningsposter 244.800 255.600

Anden gældsforpligtelse 176.767 44.504

1.875.108 1.717.486

Gældsforpligtelser i alt 19.648.021 20.340.753

PASSIVER I ALT 19.648.021 20.340.753

Pantsætninger og eventualforpligtelser 14
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Noter til årsrapporten

2014/15 2013/14

kr. kr.

1

Forbrugsafgift 3.014.929 2.575.785

Faste afgifter 142.353 136.911

Antenne leje 40.365 0

Effektafgift 1.059.309 1.028.586

Flyttegebyr 3.800 2.800

4.260.756 3.744.082

2

Elektricitet og vand 91.726 105.820
Køb af energibesparelser 82.800 29.362

174.526 135.182

3

Kontorartikler, annoncer og reklame 0 2.789

Telefon 3.593 5.453

EDB-omkostninger 30.406 12.485

Salgsomkostninger 1.415 1.359

Porto og gebyrer 5.049 5.534

Kontingenter 14.936 11.150

Generalforsamling og bestyrelsesudgifter 2.812 5.560

Advokat 20.400 312

Revision og regnskabsassistance 46.800 41.000

Revision og regnskabsassistance, rest tidligere år 8.005 6.816

769 0
Forsikringer 39.223 33.403
Vagtværn, alarmtelefon 0 2.437
Fagbøger 0 248

Kursusudgifter 0 1.500

173.408 130.046

Nettoomsætning

Andre variable omkostninger

Administrationsomkostninger

Gaver
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Noter til årsrapporten

2014/15 2013/14

kr. kr.

4

Skorstensfejning 1.800 0

Reparation af kedler 236.658 0

Øvrig vedligeholdelse Varmeværk 134.587 251.276

Containertømning 2.760 3.723

Udskiftning af målere 2.562 3.777

Hjælpematerialer 307 -1.000

Eftersyn varmeanlæg 0 1.634

Miljøtilsyn 909 0

Serviceomkostninger/aftaler 4.220 7.235

383.803 266.645

5

Rengøring, vedligeholdelse mv. 324 1.116

Husleje 120.367 121.562

120.691 122.678

6 Tab på debitorer
Konstaterede tab på debitorer 0 6.857

0 6.857

7

Køb af fremmed arbejdskraft 354.516 372.874
Kørselgodtgørelse 10.614 8.960
Bestyrelseshonorar 24.800 28.500

389.930 410.334

Lokaleomkostninger

Personaleomkostninger

Reparation og vedligeholdelse
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Noter til årsrapporten

Varmeværk Ledningsnet Inventar

kr. kr. kr. 

8

Anskaffelsessum pr. 31. maj 2015

Samlet anskaffelsessum pr. 1. juni 2014 10.191.973 14.946.436 89.861

Tilslutningsafgift 0 -52.694 0

Tilgang 2014/15 35.514 82.761 21.326

10.227.487 14.976.503 111.187

Af-/nedskrivning pr. 31. maj 2015

Samlede af-/nedskrivninger pr. 1. juni 2014 2.996.573 4.186.986 57.807

Af-/nedskrivninger i 2014/15 509.000 743.000 11.841

3.505.573 4.929.986 69.648

Bogført værdi pr. 31. maj 2015 6.721.914 10.046.517 41.539

2014/15

kr.

Årets afskrivninger

Varmeværk 509.000
Ledningsnet 743.000
Inventar 11.841

1.263.841

2014/15 2013/14

kr. kr.

9
Bankrenter 19.794 14.136

Rykkergebyrer 625 4.109
20.419 18.245

10
Bankrenter 649 18
Kursregulering værdipapirer 103 208

Kommunekredit 594.835 613.427
595.587 613.653

Materielle anlægsaktiver

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger



 

16 
RSM plus

Noter til årsrapporten

11
Selskabets indkomstgrundlag er negativt. Der skal ikke afsættes selskabsskat.

2014/15 2013/14

kr. kr.

12 Periodeafgrænsningsposter overdækning/underdækning
Årets overdækning/underdækning 370.038 722.402

Overførsel fra sidste år 51.371 -671.031

421.409 51.371

13
1/6 2014 31/5 2015 Afdrag Restgæld

Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år

kr. kr. kr. kr.

Kommunekredit 19.447.823 18.623.267 850.354 14.531.608

19.447.823 18.623.267 850.354 14.531.608

14
Ingen.

Skat af årets resultat

Langfristede gældsforpligtelser

Pantsætninger og eventualforpligtelser


