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Nordjyske Bank
Nørregade 2
9870 Sindal

Varmeværkets hovedformål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem
dette anlæg at drive kraftvarmeforsyning i Lendum, samt at sælge
elproduktionen for på bedste og billigste måde at sikre fjernvarme-
forsyning, eventuelt i samarbejde med andre energiselskaber.

http://www.lendumkraftvarmevaerk.dk
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LEDELSESPÅ TEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for
LendumKraftvarmeværk a.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmefor-
syningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2012 - 30. juni 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lendum, den 9. oktober 2013

Bestyrelse:

Arne Sørensen

Poul Ole Christiansen HansJø
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne j Lendum Kraftvarmeværk a.m.b.a.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for LendumKraftvarmeværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30.
juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabslovenog varmeforsyningsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-
information, 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
vores revision 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 virk-
somhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af årsregnskabet.

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

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelsemed årsregnskabslovenog varmeforsyningsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabslovengennemlæst 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.

Frederikshavn, den 9. oktober 2013
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Selskabetsaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i levering af fjernvarme til værkets
forbrugere samt produktion af el.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsåretsafslutning
Der er ikke efter regnskabsåretsafslutning indtruffet begivenhederaf væsentlig betydning for sel-
skabetsfinansielle stilling.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Lendum Kraftvarmeværk a.m.b.a. for 2012113er aflagt i overensstemmelse med den
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasning efter
varmeforsyningsloven.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksiser ændret på følgende områder:

• Årets over-/underdækning indgår som en særskilt post i resultatopgørelsen, hvor denne tidligere har
været anført som en resultatdisponering i resultatopgørelsen.

I overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser er sammenligningstallene ændret
overensstemmelsemed ovenstående praksisændring.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksisuændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer 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 regnskabspostnedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssigeværdi af 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

Periodisering
Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb, medens elsalg er medtaget i
henhold til afregninger frem til regnskabsåretsafslutning.

Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets
udløb.

Nettoomsætning
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme, faste afgifter og elindtægter.

Indirekte produktionsomkostninger
Indirekte produktionsomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse af værket og
ledningsnettet samt omkostninger til driftsledelse.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og general-
forsamling, forbrugerinformation samt øvrige administrationsomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt amortiseret
kurstab. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

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 O 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
Grund, bygninger, kraftvarmeværk, ledningsnet og kurstab måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde. Kurstab afskrives over lånets løbetid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi .

Bygninger, kraftvarmeværk og ledningsnet .
Produktionsanlæg og driftsmidler ....................................................................•

30 år
10 - 15 år

Kurstab på lån omlagt i 2002103 er aktiveret og afskrives over lånets løbetid.

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.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelseaf forventede tab.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Periodeafgrænsningsposter • aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investering i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til
varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er et udtryk for forbrugernes
finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forven-
tede forbrugstid.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i henhold til den regnskabsmæssigeværdi, der vil
udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under hensatte forpligtelser eller tilgodehavender.

Fri kapital
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.

Henlæggelser til nyinvesteringer
Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer.
Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20%af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og hen-
læggelsensakkumulerede maksimum kan max. udgøre 75%af investeringsplanen. Der er ikke foretaget
henlæggelser til nyinvesteringer i indeværende eller tidligere regnskabsår.

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 tilgodehavende.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser 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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssigog skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.

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. For indeværende år er
anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi.

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.



RESULTATOPGØRELSE1. JULI - 30. JUNI

Note

SALG AF VARME OG EL......................•...........................

Årets resultat efter varmeforsyningsloven til indregning i
kommende års priser..................................................... 15

NETTOOMSÆTNING.....................••••.•...........................

Købaf naturgas (733.583m3 / 885.273m3) .
Indirekte produktionsomkostninger.................................... 2
Administrationsomkostninger................ . .. . . . . . . . .. 3

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGEROG RENTER...•...................

Af-og nedskrivninger .

DRIFTSRESULTAT...................••..•.................................

Andre finansielle indtægter............................................. 4
Andre finansielle omkostninger............ . . . . . .. 5

RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER.......••.........................

Årsreguleringer .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . 15

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT........•.............................

Skat af årets resultat..................................................... 6

ÅRETS RESULTAT.......•••...............•...............................

RESULTATDISPONERING

Årets resultat efter varmeforsyningsloven. .
Overført fra tidligere år .

TIL INDREGNING I KOMMENDEÅRS PRISER .

9

2012/13 2011/12

5.987.209 6.307.555

-298.158 -391.873

5.689.051 5.915.682

-3.647.528 -4.126.469
-604.138 -708.307
-372.668 -326.607

1.064.717 754.299

-709.041 -702.259

355.676 52.040

16.894 9.286
-365.105 -392.312

7.465 -330.986

31.735 367.436

39.200 36.450

-39.200 ·36.450

O O

298.158
599.872

391.873
207.999

898.030 599.872



BALANCE 30. JUNI

AKTIVER Note

Grund m.v .
Opførelsesudgifter kraftvarmeanlæg .
Ledningsnet inkl. installationer, energimålere m. v .
Tilskud fra Energistyrelsen .
Kurstab lån Kommunekredit .
Materielle anlægsaktiver. .. . .. . . . . .. . . 7

ANLÆGSAKTIVER .

Tilgodehavende varmeefterbetalinger .
Tilgodehavende vedrørende salg af eL. .
Andre tilgodehavender .
Forudbetalte omkostninger .
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger . . . . . . . 8
Tilgodehavender .

Indestående i pengeinstitut .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER ............................................•.......................

10

2013 2012

665.448 694.948
6.530.537 5.708.733
3.165.079 3.459.749
·1.195.056 -1.303.888

410.756 490.997
9.576.764 9.050.539

9.576.764 9.050.539

373.481 209.834
113.675 203.640
94.128 O

136.290 934
399.171 367.436

1.116.745 781.844

3.247.393 803.273
3.247.393 803.273

4.364.138 1.585.117

13.940.902 10.635.656



BALANCE 30. JUNI

PASSIVER Note

Tilslutningsafgift indbetalt af andelshavere, basiskapital.. 9

EGENKAPITAL .

Hensættelse til udskudt skat........................................... 10

HENSATTE FORPLlGTELSER .

Kreditinstitutter. 11
Langfristede gældsforpligtelser .

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser .
Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Efterbetaling forbrugere .
Anden gæld................................................................ 12
Resultat til indregning i kommende års priser....................... 15
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER............•......................................................

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11

2013 2012

O 17.520

O 17.520

420.200 381.000

420.200 381.000

10.452.229 7.786.259
10.452.229 7.786.259

933.000 727.000
1.019.410 468.771

159.329 483.437
58.704 171.797

898.030 599.872
3.068.473 2.450.877

13.520.702 10.237.136

13.940.902 10.635.656

13

14



NOTER

Salg af varme og el
Salg af varme .
2012113: 3.832 MWH
2011/12: 3.494 MWH
Faste afgifter .
Salg af elektricitet .
2012113: 1.569 MWH
2011/12: 3.528 MWH

Indirekte produktionsomkostninger
El, vand og kemikalier .
Pasning af værket .......................................................•
Drift og vedligeholdelse af værket .
Vedligeholdelse ledningsnet .
Smøreolie .

Administrationsomkostninger
Løn formand .
Revision .
Skattemæssig assistance og attestationer .
Konsulentassistance .
Forsikringer ..................................•.............................
Kontingenter .
Kontorartikler, porto, edb og lenbogføring .
Opkrævningsgebyr .
Telefon .
Administrationshonorar , .
Møder .
Energibesparelser .
Konstateret tab på forbrugere .
Kørselsgodtgørelse .
Diverse .

Andre finansielle indtægter
Pengeinstitut .
Forbrugere ' .

12

2012/13 2011/12 Note

1
3.077,472 2.804.963

913.600 917.600
1.996.137 2.584.992

5.987.209 6.307.555

2
89.822 97.724
188.195 208.525
201.190 309.382
102.862 42.630
22.069 50.046

604.138 708.307

3
36.000 36.000
32.000 31.000
22.300 11.370
5.000 1.100

107.963 104.276
12.995 16.111
13.905 7.001
14.358 13.056
8.640 8,408

56.067 55.018
11.980 8.350
27.140 O
14.492 26.992
5.670 6,414
4.158 1.511

372.668 326.607

4
O 2.760

16.894 6.526

16.894 9.286



NOTER

2012/13

Andre finansielle omkostninger
Kommunekredit .
Amortiseret kurstab .
Pengeinstitutter .
Kreditorer. .....................................•............................

283.243
80.241

890
731

365.105

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .
Regulering af udskudt skat ..

O
39.200

39.200

Materielle anlægsaktiver

13

2011/12 Note

5
307.371
84.941

O
O

392.312

6
O

36.450

36.450

7

Opførelses' Lednlnssnet
udalfter kraft· installationer

Grundm.v. varmeanlea enerlimålere

Tilskud fra Kurstablån
Enerli- Kommune-

styrelsen kredft

Kostpris 1. juli 2012 ,
Tilgang •......••.....•..•.....••. ,
Afgang .•..•........•......•.....• ,
Kostpris 30. juni 2013 ,

794.948 12.619.616 9.193.522 -2.609.870 1.469.974
20.500 1.353.328 O O O

O -58.321 O O O
815.448 13.914.623 9.193.522 -2.609.870 1.469.974

Afskrivninger 117 2012 ,
Årets afskrivninger ..
Afskrivninger 30/6 2013 .

100.000 6.910.883 5.733.773 -1.305.982 978.977
50.000 473.203 294.670 -108.832 80.241

150.000 7.384.086 6.028.443 -1.414.814 1.059.218

Regnskabsmæssig værdi 30.
juni 2013........................ 665.448 6.530.537 3.165.079 -1.195.056 410.756

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalfnger 8
Afskrfvninpr

på anlea-
Udskudtskat aktiver I alt

Saldo 1. juli 2012...................................... 381.000 -13.564 367.436
Afskrivninger efter årsregnskabsloven. ............ O 709.041 709.041
Afskrivninger efter varmeforsyningsloven ........ O -716.506 -716.506
Udskudt skat efter årsregnskabsloven
tilbageført .............................................. 39.200 O 39.200

Saldo 30. juni 2013 .................................. 420.200 -21.029 399.171



HOTER

Tilslutningsafgift indbetalt af andelshavere, basiskapital
Tilslutningsafgift indbetalt af anpartshavere .
Korrektion til fri kapital, overført til modregning i
anlægsaktiver .

14

2012/13 2011/12 Hote

9
17.520 17.520

·17.520 O

O 17.520

Hensættelse til udskudt skat 10
Hensættelse til udskudt skat vedrører forskelle mellem regnskabsmæssigeog skattemæssige
værdier på tilgodehavender, materielle anlægsaktiver samt fremført underskudssaldo.

Beløbet specificeres således:
Reønskabs- Skatte-

mæssll mæssll Mldlertldll
værdi værdi forskel

Materielle anlægsaktiver............................. 9.576.764 3.997.234 5.579.530
Tilgodehavender....................................... 383.481 429.481 -46.000
Underskudssaldo....................................... O 3.623.229 -3.623.229

9.960.245 8.049.944 1.910.301

Udskudt skat (22%- afrundet). ...................... 420.200

Kreditinstitutter 11
1/72012 30/62013 Afdral Restlæld
læld I alt gæld I alt næste år efter 5 år

Kommunekredit ................... 7.935.040 7.256.826 702.000 3.499.000
Kommunekredit ................... 578.219 528.403 51.000 253.000
Kommunekredit ................... O 3.600.000 180.000 2.700.000

8.513.259 11.385.229 933.000 6.452.000

Anden gæld
A-skat og AM-bidrag .
Ferieløn..............•......................................................
Feriepengeforpl igtelse .
Moms .
Depositum forbrugere .

Eventualposter mv.
Selskabet har ikke påtaget sig kautions- og garanti forpligtelser.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

2013 2012

12
15.543 5.912

61 41
27.800 22.800

O 125.660
15.300 17.384

58.704 171.797

13
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NOTER

Årsreguleringer

Årets resultat før årsreguleringer og skat. .
Indregnet over-I underdækning efter varmeforsyningsloven
tilbageført. .
Årets beregnede skat •....................................................
Årets resultat efter ÅRL. .

Afskrivninger iflg. årsregnskabsloven tilbageført .
Afskrivninger iflg. varmeforsyningsloven .
Udskudt skat tilbageført .
Reguleringer efter VFL .

Årets resultat efter VFL. .

Overført res.ultat .efter varmeforsyningstoven til indregning i
kommende ars pnser pnmo .

Resultat til indregning i kommende års priser .

2012/13

7.465

298.158
-39.200

266.423

709.041
-716.506
39.200
31.735

298.158

599.872
599.872

898.030

15

2011/12 Note

15

-330.986

391.873
-36.450
24.437

702.259
-715.823
381.000
367.436

391.873

207.999
207.999

599.872


