LENDUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.
TÅRSVEJ 37B, LENDUM, 9870 SINDAL

DRIFTSBUDGET 2010/11

Budgetforudsætninger:
Budgetterede mængder og priser fremgår af budgettet.
Der er budgetteret med uændret varmepris i forhold til 2009/10. KWh-prisen er således fortsat 80 øre, tillagt 25% moms, i alt 100
øre.
Faste afgifter er ligeledes budgetteret uændret i forhold til 2009/10. Faste afgifter udgør således 4.000kr., tillagt 25%moms, i alt
5.000 kr.
Der forventes ingen skattebetaling for regnskabsåret 2010/11.
Budgettet er godkendt og vedtaget af selskabets på bestyrelsesmøde den 11 august 2010.
Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget.
Til andelshaverne i Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.A.
Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Lendum kraftvarmeværk A.m.b.A. for perioden 1.juli 2010 - 30. juni, som omfatter
driftsbudget.
Selskabets ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger, som budgettet er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af
vore undersøgelser at afgive en konklusion om Budgettet.
De udførte undersøgelser.
Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede
finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset
sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsæt- ninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation og en høj
grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forud- sætninger.
Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede
budgetforudsætninger er dokumente- ret, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger,
ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet.
Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Konklusion.
På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet opmærksom på forhold, der afkræfter, at disse forudsætninger giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det endvidere vor konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er i overensstemmelse med årsregnskabslovens
indregnings- og målkriterier.
De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet,
og afvigelserne kan være væsentlige.
Frederikshavn, den 12. august 2010
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Torben Madsen

Statsautoriseret revisor
Resultatbudget 2010/11

220 forbrugere
Salg af varme 3.777.000 kWh á 80,0 øre
Salg af el 4.630.000 kWh á gnsn. 63,0 øre
Driftsudgifter:
Køb af gas 1.060.000 m3
El, vand og kemikalier
Pasning af Værket

3.022.000
2.930.000
5.952.000
-4.392.000
-100.000
-145.000

Drift og vedligeholdelse af Værket
Vedligeholdelse ledningsnet
Smøreolie
Administrationsudgifter:
Bestyrelseshonorar
Revision
Skattemæssig assistance og attestationer
Juridisk assistance
Kontingent og forsikringer
Kontorartikler, opkrævningsgebyr og telefon
Administrationshonorar
Øvrige
Tab på debitorer

-375.000
-60.000
-45.000
-5.121.000

-5.121.000

-36.000
-29.000
-10.000
-10.000
-115.000
-40.000
-50.000
-25.000
-25.000
-340.000

-340.000
491.000

Faste afgifter

914000
1.405.000

Afskrivning

-700.000

RESULTAT FØR RENTER

705.000

Renter, netto, inkl. amortisering

-465.000

RESULTAT FØR SKAT

240.000
-240.000
0

Forventet overførsel fra tidligere år
Samlet overførsel til næste år

