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SELSKABSOPLYSNINGER
Selskabet
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Ronæsbrovej 5 c
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Agnete Damkjær

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Mandal Allé 16 A.
5500 Middelfart

R

4

LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for
Føns Nærvarme a.m.b.a..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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Nørre Aaby, den 7. april 2016
Bestyrelse
________________________
Erik Olsen
Formand

________________________
Ole Back
Næstformand

________________________
Annette Bekker
Sekretær

________________________
Michael Rasmussen
Kasserer

________________________
Per Hauptman

________________________
Agnete Damkjær
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til kapitalejerne i Føns Nærvarme a.m.b.a.
PÅTEGNING PÅ DET INTERNE ÅRSREGNSKAB
Vi har revideret årsregnskabet for Føns Nærvarme a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
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.
Revisors ansvar
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.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
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.
Middelfart, den 7. april 2016
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70
Claus Urhøj
Statsautoriseret revisor

07-04-201

2022

6

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING

Hermed aflægges det 2. regnskab for Føns Nærvarme a.m.b.a. for perioden 01.01.2015 til 31.12.2015.

Driftstal for regnskabsperioden
Vi har i 2015 gennemført opførelsen af vores nærvarmeanlæg med varmecentral, distributionsnet og
husinstallationer.
Vi startede småt op i 3. kvartal med testkørsler af anlægget lige som de første forbrugere blev
tilsluttet anlægget medio juli.
Forbrugerne er tilsluttet anlægget drypvis i takt med at gravearbejdet skred frem og vi sluttede de
sidste forbrugere til ved udgangen af september 2015.
Siden starten af 4. kvartal har vi således leveret varme til alle vores forbrugere.
Vi har afholdt 1 ordinær generalforsamling med fremlæggelse og godkendelse af regnskab for
2013/2014.
Låneoptagelse
Vi har optaget det fornødne lån i kommunekredit til opførelse af varmeanlægget.
Produktion
Vi har siden starten af 4. kvartal haft fuld produktion på varmeanlægget og det er forløbet godt, med
kun et par små udfordringer, som det ser ud til at vores ”alarmsystem” opfanger, således at vi får
taget hånd om forstyrrelserne, uden gene for vores forbrugere.
Hjemmeside
Vi har i 2015 ligeledes fået vores hjemmeside op og køre således at alle relevante informationer til
forbrugerne vil kunne findes her.
Bogholderi
Vi har erhvervet et C5 bogholderiprogram til vores bogføring og det er næsten kørt helt ind i almindelig
drift.
Energisparebidrag
Vi har indberettet de energisparebidrag vi har lavet ved opførelsen af vores varmeværk til Dansk
Fjernvarmes indberetningsportal som vi er blevet anvist og afventer en afklaring på hvorledes de kan
kapitaliseres.
Vi har en klar forventning om at det afklares i regnskabsåret 2016.
Selvstændig adresse
Vi har fået selvstændig adresse på varmeværket og i den forbindelse har vi modtaget en fiktiv
ejendomsvurdering.
Efter forespørgsel hos kommunen er denne rent administrativ og udløser ikke nogen økonomiske
forpligtelser for varmeværket.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER
Note

2015
kr.

2014
kr.

NETTOOMSÆTNING ....................................................

1

249.873

10.026

Brændselsomkostninger ...............................................

2

-38.630

0

211.243

0

-77.925

-10.045

133.318

-10.045

-84.203
0
-49.115

0
20
-1

0

0

Årets resultat før årsreguleringer ....................................
Afskrivninger iflg. ÅRL tilbageført ...................................
Afskrivninger iflg. VFL .................................................
Indregnet over-/underdækning i omsætningen efter VFL .......

0
84.203
-84.203
9.140

0
0
0
-10.026

ÅRETS RESULTAT IFLG. VFL .........................................

9.140

-10.026

Overført resultat efter VFL til indregning i kommende års priser
primo .....................................................................

-10.026

0

RESULTAT TIL INDREGNING I KOMMENDE ÅRS PRISER ..........

-886

-10.026

BRUTTOFORTJENESTE ................................................
Administrationsomkostninger .........................................

3

DRIFTSRESULTAT ......................................................
Afskrivninger ............................................................
Andre finansielle indtægter ..........................................
Andre finansielle omkostninger ......................................
ÅRETS RESULTAT (ÅRL) ...............................................

4
5

RESULTAT IFØLGE VARMEFORSYNINGSLOVEN (VFL)
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

2015
kr.

2014
kr.

6.743.107
6.743.107

264.014
264.014

ANLÆGSAKTIVER........................................................

6.743.107

264.014

Beholdning af brændsel ................................................
Varebeholdninger.......................................................

21.645
21.645

0
0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser........................
Resultat til indregning i kommende års priser......................
Andre tilgodehavender..................................................
Tilgodehavender........................................................

39.892
886
0
40.778

0
10.026
49.504
59.530

Likvide beholdninger ..................................................

742.713

18.456

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

805.136

77.986

AKTIVER...................................................................

7.548.243

342.000

112.500

105.000

Fjernvarmeanlæg........................................................
Materielle anlægsaktiver..............................................

Note

6

PASSIVER
Selskabskapital...........................................................
EGENKAPITAL............................................................

7

112.500

105.000

Kommunekredit..........................................................
Langfristede gældsforpligtelser......................................

8

6.704.724
6.704.724

230.000
230.000

231.010
185.018
314.991
731.019

0
0
7.000
7.000

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................

7.435.743

237.000

PASSIVER..................................................................

7.548.243

342.000

Kortfristet del af langfristet gæld....................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser...........................
Anden gæld...............................................................
Kortfristede gældsforpligtelser......................................

8
9
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NOTER

Nettoomsætning
Salg varme................................................................
Årets regulering efter varmeforsyningsloven........................

Brændselsomkostninger
Træpiller, indland.......................................................
El og varme...............................................................
Varelager brændsel, ultimo............................................

Administrationsomkostninger
Kontorhold................................................................
Telefon og fax............................................................
Revision...................................................................
Forsikringer...............................................................
Kontingenter..............................................................
Møder mm.................................................................
Edb-omkostninger.......................................................
Porto og gebyrer.........................................................
Repræsentation..........................................................

Andre finansielle indtægter
Pengeinstitutter..........................................................

Andre finansielle omkostninger
Prioritetslån..............................................................

2015
kr.

2014
kr.

259.013
-9.140

0
10.026

249.873

10.026

55.418
4.857
-21.645

0
0
0

38.630

0

302
1.386
15.000
9.805
6.366
4.359
3.229
36.500
978

0
0
7.000
200
0
1.151
284
1.410
0

77.925

10.045

0

20

0

20

49.115

1

49.115

1

Note
1

2

3

4

5

Materielle anlægsaktiver

6
Fjernvarmeanlæg

Kostpris 1. januar 2015....................................................................
Tilgang........................................................................................
Kostpris 31. december 2015.............................................................

264.014
6.563.296
6.827.310

Årets afskrivninger .........................................................................
Af- og nedskrivninger 31. december 2015............................................

84.203
84.203

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015........................................

6.743.107
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NOTER
Note
Egenkapital

7
Selskabskapital

I alt

Egenkapital 1. januar 2015....................................................
Indbetalinger, nye andelshavere.............................................

105.000
7.500

105.000
7.500

Egenkapital 31. december 2015............................................

112.500

112.500

Langfristede gældsforpligtelser

Kommunekredit...................

8
1/1 2015
gæld i alt

31/12 2015
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

230.000

6.935.734

231.010

5.546.753

230.000

6.935.734

231.010

5.546.753

2015
kr.

2014
kr.

56.500
7.100
15.000
236.391

7.000
0
0
0

314.991

7.000

Anden gæld
Diverse omkostningskreditorer........................................
Mellemregning støtteforening.........................................
Skyldig revision...........................................................
Moms.......................................................................
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Føns Nærvarme A.m.b.a. for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilpasninger efter
varmeforsyningsloven.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning eller måling
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.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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 tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme ved forbrugsaflæsning. Salg af varme er medtaget
ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb.
Årets realiserede over- underdækning, opgjort efter Varmeforsyningslovens regler, indgår som en
reguleringspost til nettoomsætningen.
Produktionsomkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme, køb af brændsel, vedligeholdelse af
anlæg mv. og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration,
herunder omkostninger til kontoromkostninger mv.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Finansielle poster
Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld samt betalingsgebyrer m.v. opkrævet hos
forbrugerne. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.
Årets resultat
I henhold til “Lov om varmeforsyning” kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger
samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller
underdækning altid udgøre 0 kr.
Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede
indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten
som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i
varmeprisdannelsen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år
foretagne henlæggelser til investeringer. Anvendte henlæggelser anses dermed som forlodsafskrivninger i
anvendelsesåret. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med
Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.
Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:
Bygninger, kedler og ledningsnet ......................................................................
Øvrige anlæg...............................................................................................

Brugstid

20-30 år
20-30 år

Omkostninger, der har karakter af vedligeholdelse, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Varebeholdninger
Beholdninger af træpiller og olie måles til kostpris efter FIFO-princippet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
Resultat til indregning i kommende års priser
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede
indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten
som gæld eller tilgodehavender.
Egenkapital
Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den
gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare
overskud.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Henlæggelser til nyinvestering.
Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer.
Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og
henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen. Da bestyrelsen
ikke forventer større beløb anvendt til nyinvesteringer inden for de kommende 5 år, er der ultimo
indeværende regnskabsår i alt henlagt 0 kr. til ovennævnte formål.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld
og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi
på lånoptagelsestidspunktet.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

