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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008/2009 for Kværndrup Fjernvarme A.m.b.A.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kværndrup, den 1. juli 2009

Niels Hansen
Varmemester

Bestyrelse

Arne V. Anov
formand

Peter Christensen

Erling Jeppesen

Tage Hansen

Jens Kring

4

Den uafhængige revisors påtegning
Til andelshaverne i Kværndrup Fjernvarme A.m.b.A
Vi har revideret årsrapporten for Kværndrup Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni 2008 – 31. maj 2009
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af
interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der
giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de
af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. maj 2009, samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2008 – 31. maj 2009
er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 1. juli 2009

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Palle Offersen
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Andelsselskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg i Kværndrup og gennem disse anlæg at levere varme
til forbrugerne.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Driften i det forgangne år
Den nye halmlinie er nu færdiggjort og har i denne varmesæson kørt normaldrift med den forventede effektivitet,
og dermed har den gamle kedel kunnet henstilles til reserveanlæg.
Sidste års målerudskiftning har givet et mere retvisende grundlag for afregning af varmeforbruget og dermed en
forbedring af effektiviteten i anlægget. Samtidig har renoveringen af ledningsnettet i efteråret og i dette forår
givet et indtryk af nødvendigheden af vor renoveringsplans berettigelse.
Der er investeret i et nødstrømsanlæg, som vil kunne producere strøm til forbrug på værket, og dermed har vi
fået en større forsyningssikkerhed. Der er ligeledes sat nye pumper op til cirkulation i distributionsnettet, så vi
har sikret forsyning også til fremtidig tilgang af forbrugere.
Det nye år
Der er indgået en ny halmaftale for de næste 5 år med en prisstigning på halmen, hvilket skulle give en rimelig
sikkerhed for en fremtidig stabil pris til forbrugerne. Arealafgiften og administrationsbidraget holdes på nuværende priser, mens det vil blive nødvendigt at hæve varmeprisen fra 350 kr. til 375 kr. pr. mWh.
Der vil i foråret igen pågå renoveringsarbejde på ledningsnettet, ligesom der planlægges vedligeholdelse af
styringen på den gamle halmkedel, så vi har et funktionsdygtigt nødanlæg.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke andelsselskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Kværndrup Fjernvarme A.m.b.A. for 2008/2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, bortset fra at henlæggelse til fremtidig investering i anlæg er indarbejdet som henlæggelse, jf. afsnit herom nedenfor. Herudover har andelsselskabet valgt at vise
hoved- og nøgletal.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af varme og fast afgift indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til forbruger har
fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.
Omkostninger
Omkostninger omfatter såvel direkte henførbare omkostninger til varmeproduktion som indirekte omkostninger,
såsom omkostninger til distribution, administration, lokaler, tab på debitorer mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Henlæggelser
Henlæggelser til investering i anlæg foretages med udgangspunkt i den anslåede anlægssum samt det for regnskabsåret udarbejdede budget.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger, der er beregnet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser.
Materielle anlægsaktiver, fortsat
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af henlæggelser samt forventet restværdi efter afsluttet brugstid:
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Grunde og bygninger, halmværk samt ledningsnet
10 - 20 år
Tekniske anlæg
3 - 10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
4 - 5 år
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug.
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.
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Anvendt regnskabspraksis
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Henlæggelser
Henlæggelser til fremtidig investering i anlæg måles til nominel værdi baseret på en procentdel af den anslåede
anlægssum.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Hoved- og nøgletal de seneste 5 år
2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05

Nettoomsætning

7.323

6.415

5.772

6.070

5.650

Brændselsforbrug mv.

2.767

2.093

1.862

2.270

2.306

Dækningsbidrag

4.556

4.323

3.910

3.799

3.344

Vedligeholdelsesomkostninger m.v.

1.816

1.236

915

478

934

Lønninger og personaleomkostninger

1.085

1.064

983

983

807

0

0

500

0

0

-205

363

-506

-63

106

Aktiver i alt

12.420

13.058

14.519

15.657

9.516

Egenkapital

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

419

623

260

766

829

1.772

608

341

9.365

4.528

11.455

10.377

8.663

10.092

9.260

350

315

315

315

305

93.100

89.244

86.959

84.017

80.624

32

32

35

35

35

Antal forbrugere tilkoblet pr. 31. maj

634

604

568

550

522

Måler- og administrationsbidrag

500

500

0

0

0

Hovedtal (1.000 kr.)

Henlæggelser
Årets resultat

Overførsel til næste år, forbrugere
Investeringer inkl. tilslutningsafgifter
Varmesalg i MWh
Pris pr. MWh
Antal m2 fast afgiftspligtig
Pris pr. m2
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Resultatopgørelse 1. juni 2008 – 31. maj 2009

Budget t.kr.
Note

2009/10

2008/09

2007/08

7.864

7.322.561

6.415.399

-3.289

-2.766.562

-2.092.622

4.575

4.555.999

4.322.777

Vedligeholdelsesomkostninger mv.

-1.759

-1.816.291

-1.236.046

Løn- og personaleomkostninger

-1.200

-1.085.239

-1.063.630

-410

-354.754

-266.980

1.206

1.299.715

1.756.121

-1.293

-1.189.190

-1.068.154

-87

110.525

687.967

10

46.356

53.795

Finansieringsomkostninger

-342

-361.780

-378.733

ÅRETS RESULTAT

-419

-204.899

363.029

Nettoomsætning
Brændselsforbrug mv.
Dækningsbidrag

Administrationsomkostninger
Resultat før renter og afskrivning
1

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver
Resultat før renter
Finansieringsindtægter

der foreslås overført til næste år.
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Balance pr. 31. maj 2009

Note

2008/09

2007/08

11.670.728

11.460.508

1.311

1.311

11.672.039

11.461.819

56.000

94.346

415.541

373.600

967

0

416.508

373.600

Likvide beholdninger

275.758

1.127.922

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

748.266

1.595.868

12.420.305

13.057.687

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver
1

Materielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver

2

Finansielle anlægsaktiver

ANLÆGSAKTIVER I ALT

OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdning
Varebeholdning
Tilgodehavender
3

Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

AKTIVER I ALT
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Balance pr. 31. maj 2009

Note

2008/09

2007/08

Reserver

1.680.315

1.680.315

EGENKAPITAL I ALT

1.680.315

1.680.315

Henlæggelse nødanlæg mv.

127.330

500.000

HENLÆGGELSER I ALT

127.330

500.000

8.607.201

8.710.595

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

362.127

725.000

Leverandørgæld

656.507

285.044

Skyld til forbrugere

287.517

181.252

Overført til næste år, forbrugere

418.585

623.484

Anden gæld

280.723

351.997

2.005.459

2.166.777

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

10.612.660

10.877.372

PASSIVER I ALT

12.420.305

13.057.687

PASSIVER
EGENKAPITAL

HENLÆGGELSER

GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
4

Bank (anlægslån)
Kortfristede gældsforpligtelser

4

5
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Noter til årsrapporten

1

2008/09

2007/08

29.637.825

28.986.804

Tilgang 2008/09

2.250.080

977.944

Afgang 2008/09

0

-326.923

31.887.905

29.637.825

-4.135.418

-3.765.709

-478.000

-369.709

-4.613.418

-4.135.418

27.274.487

25.502.407

14.041.899

13.300.668

0

-326.923

372.670

0

1.189.190

1.068.154

15.603.759

14.041.899

11.670.728

11.460.508

Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum pr. 31. maj 2009
Samlet anskaffelsessum pr. 1. juni 2008

Akk. tilslutningsafgifter pr. 31. maj 2009
Samlet anskaffelsessum pr. 1. juni 2008
Tilgang 2008/09

Afskrivningsberettiget anskaffelsessum pr. 31. maj 2009
Af-/nedskrivning pr. 31. maj 2009
Samlede af-/nedskrivninger pr. 1. juni 2008
Af-/nedskrivning på afhændede aktiver
Anvendt henlæggelse
Af-/nedskrivninger i 2008/09

Bogført værdi pr. 31. maj 2009

Ved den offentlige vurdering pr. 01.10.2008 er erhvervsejendommen ansat til kontantværdi
kr. 4.550.000.

2

2008/09

2007/08

311

311

1.000

1.000

1.311

1.311

Finansielle anlægsaktiver
Nom. kr. 200 Andelsbevis Andelskassen
Nom. kr. 1.000 Andelsbevis DFF
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Noter til årsrapporten

3

4

2008/09

2007/08

Brutto

440.541

383.600

Hensat til imødegåelse af tab

-25.000

-10.000

415.541

373.600

8.969.328

9.435.595

-362.127

-725.000

8.607.201

8.710.595

6.354.000

6.919.000

623.484

260.455

-204.899

363.029

418.585

623.484

Tilgodehavender fra salg

Langfristet gæld
Bank
Kværndrup Andelskasse, 3,9%
Afdrag i 2009/10

Heraf forfalder efter 5 år
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Overført til næste år, forbrugere
Saldo pr. 1. juni 2008
Årets resultat

