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Side 2

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1.
april 2018 - 31. marts 2019 for Skovlund Varmeværk A.m.b.a..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Skovlund, den

/

2019

Direktion

Karsten R. Kristensen

Bestyrelse

Eigil Vedstesen
Formand

Jørn Callsen

Kurt Jensen

Martin Frederiksen
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Kean Dam Rasmussen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Skovlund Varmeværk A.m.b.a.
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Skovlund Varmeværk A.m.b.a. for perioden 1. april 2018 31. marts 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Side 4

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner
og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer,
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under
revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Tønder, den

/

2019

W. Kragh A/S
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr.: 16206407
Thomas Kragh
Statsautoriseret revisor
mne31483
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Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at producere og sælge varme til andelshaverne
samt el til nettet på markedsvilkår.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018 udgør i lighed med tidligere år kr.
0. Egenkapitalen pr. 31. marts 2018 udgør kr. 858.584.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE
1. APRIL 2018 - 31. MARTS 2019
2018/19

2017/18

4.407.705
-2.855.299

5.452.376
-3.812.153

1.552.406

1.640.223

-578.175
-573.089

-572.453
-631.999

401.142

435.771

-401.142

-435.771

RESULTAT FØR SKAT

0

0

Skat af årets resultat ......................................

0

0

ÅRETS RESULTAT

0

0

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat ............................................

0

0

DISPONERET I ALT

0

0

Nettoomsætning ............................................
Produktionsomkostninger .............................
BRUTTORESULTAT
Distributionsomkostninger ...........................
Administrationsomkostninger ......................
DRIFTSRESULTAT
Andre finansielle omkostninger....................
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BALANCE PR. 31. MARTS 2019
AKTIVER
2019

2018

889.924
4.333.578
1.301.673
3.919.457
990.853
1.009.570

747.946
4.584.351
880.982
4.251.150
1.161.611
1.163.637

12.445.055

12.789.677

Andre værdipapirer og kapitalandele ...........

16.599

16.599

Finansielle anlægsaktiver

16.599

16.599

12.461.654

12.806.276

Råvarer og hjælpematerialer .........................

27.000

10.393

Varebeholdninger

27.000

10.393

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser ..............................................
Andre tilgodehavender .................................
Periodeafgrænsningsposter ...........................

78.490
64.265
624.650

206.930
164.137
130.784

Tilgodehavender

767.405

501.851

0

731.172

794.405

1.243.416

13.256.059

14.049.692

Varmeværk ...................................................
Biomasseanlæg .............................................
Ledningsnet ..................................................
Solvarmeanlæg .............................................
Grunde og bygninger ....................................
Energimålere .................................................
Materielle anlægsaktiver

ANLÆGSAKTIVER

Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER
AKTIVER
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3
3
3
3
3

BALANCE PR. 31. MARTS 2019
PASSIVER

Indskudskapital .............................................

2019

2018

858.584

858.584

EGENKAPITAL

4

858.584

858.584

Andre hensatte forpligtelser..........................

5

0

160.000

0

160.000

10.108.997

11.048.363

10.108.997

11.048.363

940.000
591.176
368.648
0
388.654
0

930.000
0
853.332
0
199.413
0

2.288.478

1.982.745

GÆLDSFORPLIGTELSER

12.397.475

13.031.108

PASSIVER

13.256.059

14.049.692

HENSATTE FORPLIGTELSER
Prioritetsgæld ................................................
Langfristede gældsforpligtelser

6

Kortfristet andel af langfristede
gældsforpligtelser .........................................
Kreditinstitutter .............................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser......
Selskabsskat ..................................................
Anden gæld ...................................................
Periodeafgrænsningsposter ...........................
Kortfristede gældsforpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7
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NOTER

1

2

2018/19

2017/18

Antal personer beskæftiget
Antal personer beskæftiget i gennemsnit (ingen
personalenote) .................................................................

1

1

Nettoomsætning
Forbrugsbidrag................................................................
Medlemsbidrag ...............................................................
Effektbidrag ....................................................................
Motivationstarif ..............................................................
Opkrævede gebyrer.........................................................
Indtægter ved salg af el ...................................................
Markedskraft, gebyr........................................................
Årets over/underdækning ...............................................

1.833.514
427.685
708.026
-58.377
11.600
869.409
108.140
507.708

2.000.138
424.500
706.877
-41.865
13.100
2.129.163
24.642
195.821

Nettoomsætning i alt

4.407.705

5.452.376
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Varmeværk

Biomasseanlæg

Ledningsnet

Solvarmeanlæg

Grunde og
bygninger

Energimålere

Kostpris, primo ........................
Tilgang i årets løb ....................
Afgang i årets løb ....................

8.815.251
423.103
0

5.266.351
0
0

4.850.717
695.275
-160.000

6.633.868
0
0

5.127.864
0
0

1.540.671
0
0

Kostpris 31. marts 2019

9.238.354

5.266.351

5.385.992

6.633.868

5.127.864

1.540.671

Af-/nedskrivninger, primo .......
Årets af-/nedskrivninger ..........

-8.067.305
-281.125

-682.000
-250.773

-3.969.735
-114.584

-2.382.718
-331.693

-3.966.253
-170.758

-377.034
-154.067

Af-/nedskrivninger 31.
marts 2019

-8.348.430

-932.773

-4.084.319

-2.714.411

-4.137.011

-531.101

889.924

4.333.578

1.301.673

3.919.457

990.853

1.009.570

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver i
alt
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Andre hensatte forpligtelser
Andre hensættelser, primo ..............................................
Anvendte hensættelser indtægtsført................................
Andre hensatte forpligtelser i alt

6

Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld ...................

7

Ultimo

858.584

858.584

858.584

858.584

2019

2018

160.000
-160.000

640.000
-480.000

0

160.000

Egenkapital
Indskudskapital ...............................................................

5

Primo

Gæld i alt
primo

Gæld i alt
ultimo

Kortfristet
andel

Restgæld efter
5 år

11.978.362

11.048.997

940.000

6.200.000

11.978.362

11.048.997

940.000

6.200.000

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankengagement i er der tinglyst et ejerpant på nominelt
500.000 kr. i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig bogført værdi
på 990.853 kr.
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GENERELT
Årsregnskabet for Skovlund Varmeværk A.m.b.a. for 2018/19 er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber, samt enkelte tilpasninger som følge af
Varmeforsyningslovens regler.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske
kroner.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Særlige regnskabsmæssige konsekvenser som følge af varmeforsyningslovens regler
Over- og underdækninger
Selskabet er underlagt reglerne i Varmeforsyningsloven. Dette indebærer årets over- eller
underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede
priser, skal tilbagebetales, eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende
års priser ved salg af varme. Årets over- eller underdækning indregnes i resultatopgørelsen
under nettoomsætning. Den akkumulerede over- eller underdækning efter
varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes
i balancen under gæld eller andre tilgodehavender.
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RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen,
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets
omsætning. I kostprisen indgår råvarer- og halvfabrikata, hjælpematerialer og øvrige
handelsvarer.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklameog markedsføringsomkostninger, autodrift mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative
personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af
realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre
kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
Skat af årets resultat
Årets skat, som 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.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.

Side 15

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Henlæggelser i henhold til
varmeforsyningslovens bestemmelser reducerer anskaffelsesprisen.
Brugstid
5-30 år

Restværdi
0 kr.

Energimålere

5-30 år

0 kr.

Biomasseanlæg

5-30 år

0 kr.

Ledningsnet

5-30 år

0 kr.

Solvarmeanlæg

5-30 år

0 kr.

Grunde og bygninger

5-30 år

0 kr.

Varmeværk

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer
Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår
købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor
kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede
og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.
Varebeholdninger
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med
tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte
tilgodehavender.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter henlæggelser til nyanlæg m.v. i overensstemmelse med Lov
om varmeforsyning. Hensættelsen indregnes som en reduktion af anskaffelsessummen på
anlægsaktiver.
Selskabsskat og udskudt skat
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.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde,
f.eks. vedrørende aktier, 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 fremførselsberettiget skattemæssigt
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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til
nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. 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. 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.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede
virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.
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