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Værum-Ørum Kraftvarmeværk AM BA

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 20t4/20L5 for Værum -Ørum Kraftvarmeværk

AmbA.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som Varmeprislovgivnin-

gen tilsiger.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle

stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultat af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.

juli 2014 - 30. juni 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Jebjerg, 6. oktober 2015

Bestyrelsen:

Sæ.-.- (S.".o<
Morten Bøhm

Formand

ch Søren Broch

en
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Værum-Ørum Kraftvarmeværk AM BA

Den uafhæng¡ge rev¡sors påtegning på årsregnskabet

Til andelshaverne i Værum-Ørum Kraftvarmeværk AMBA

Vi har revideret årsregnskabet for Værum-@rum Kraftvarmeværk AMBA for regnskabsåret 1. juli 20L4 - 30. juni

2O15, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Års-

regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med tilpasning som varmeprislovgivningen tilsiger.

ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med årsregnskabsloven med tilpasninger som varmeprislovgivningen tilsiger. Ledelsen har endvidere ansvaret

for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag afvores revision. Vi har udfØrt revisio-

nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifplge dansk revisorlov-

givning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af

sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ-

sentlig 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 omstændighe-

derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision om-

fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæs-

sige skøn er rimelige samt den samlede præsentat¡on af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

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. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli

2Ot4 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som varmeprisloven tilsiger.

Randers, 6. oktober 2015

Dansk Revision Randers
Godkendt Rev¡sionspa rtnerselskab

k

Statsautoriseret revisor
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Værum-Ørum Kraftvarmeværk AMBA

Anvendt regnskabspra ks¡s

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med

tilpasninger som varmeprislovgivningen t¡lsiger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra at resultatopgørelsen fremstår

som funktionsopdelt mod tidligere artsopdelt. Sammenligningstal er tilpasset. Ændringen er gennemført for at

følge aktuelle anbefalinger i branchen. Ændringer har ingen effekt på resultat og egenkapital, men alene de en-

kelte regnskabsposters placering i resultatopgØrelsen.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer vil fragå selskabet,

og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfplgende 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 og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som f6lge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været

indregnet i resultatopgØrelsen.

Hvile-i-sig-selv princip

Hvile-i-sig-selv princippet medfører, at årets nettoresultat skal være kr. 0, hvorfor der rent teknisk opstår en over-

eller underdækning, der udlignes ved en regulering af årets nettoomsætning. Den akkumulerede over- eller under-

dækning efter varmeforsyningslovens regler er et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under

gæld eller tilgodehavender.

5 €ÞGG¡{ñ!;[,.. INDÊPÊNDÊNf MÊMBER



Værum-Ørum Kraftvarmeværk AMBA

Anvendt regnska bspra ksis

Resultatopg6relsen

lndtægtskriterier

Nettoomsætningen ved salg af el og varme indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til

køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen omfatter herudover årets over-underdækning ud

fra hvi le-i-sig-selv princi ppet.

Prod u ktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til brændselsforbrug, samt omkostninger til drift af produkti-

onsanlæg, samt afskrivninger på produktionsanlæg.

D¡str¡but¡onsom kostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse af ledningsnet, samt afskrivninger

på distributionsanlæg.

Ad ministrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til eksempelvis salg, reklame, administration, lokaler, tab

på debitorer samt afskrivninger på inventar m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-

året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster

og -tab vedrørende værdipapirer samt amortisering af optaget indekslån.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

Som følge af "hvile i sig selv"-princippet er der ikke basis for at indregne udskudt skat/skatteaktiv i fuldt omfang,

men alene den del, der kan henføres til tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger, og som forventes udlignet

over en korter årrække.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Kraftvarmeværket måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid (kr.0), samt mod-

taget tilskud til nedbringelse af gæld.

6 €*>GG¡(Ê:;,!,"" INDÊPÊNDENf MEMBER



Værum-Ørum Kraftvarmeværk AMBA

Anvendt regnska bspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider, der er i inter-

vallet5 -20är

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 indreg-

nes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud

over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis

gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres

som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Mellemregning med forbrugere

Mellemregning med forbrugere måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel

værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte

tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende

regnskabsår samt indeksregulering af optaget indekslån, der amortiseres over lånets restløbetid.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transak-

tionsomkostninger. 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.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skatte-

pligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæs-

sig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-
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Værum-Ørum Kraftvarmeværk AMBA

Anvendt regnskabspra ks¡s

tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-

tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer ¡ skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, investeringer

og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat reguleret for ikke likviditetsmæssige driftsposter og æn-

dring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver, samt udbytter

Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide

beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer, med fradrag af kortfristet gæld til kre-

ditinstitutter.
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Værum-Ørum Kraftvarmeværk AMBA

Note Resultatopgørelse

20!4/rs

DKK

20L3/t4

1.000 DKK

t
2

3

4

Perioden 1. juli - 30. juni

Nettoomsætning

Produ ktionsomkostninger

Bruttoresultat

Distributionsomkostninger

Administrationsomkostninger

Resultat af primær drift

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Ärets resultat

4.698.8t2

-3.964.979

4.628

-3.906

733.833

-56.545

-237.297

722

-38

193

6

7

8

439.992

18.s93

-458.584

492

13

-505

0

0

0

0

00

(åï,!,.,, INDEPENDENf MEMBER
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Væru m-Øru m Kraftvarmeværk AM BA

Note Balance

2Ot4/Ls

DKK

2Ot3/!4

1.000 DKK

9

10

Aktiver pr. 30. juni

Kraftvarmeværk, prod u ktionsan læg

Kraftvarmeværk, distributionsan læg

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Mellemregning med forbrugere

Tilgodehavende, sa lg og tjenesteydelser

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

3.416.831

368.812

4.435

2t

3.785.643 4.456

3.785.643 4.456

tL

t2

16.98s

250.726

0

0

t74

294

267.7t2 468

891 L

891 I

27t.069 968

539.671 1.437

4.325.315 5.893

{å$,!,""
10
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Værum-Øru m Kraftvarmeværk AM BA

Note Balance

20L4/ts

DKK

20L3/t4

1.000 DKK

13

L4

Passiver pr. 30. juni

Kreditinstitutter

[angfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Mellemregning med forbrugere

Moms

Overdækning til indregning i kommende års priser

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

Passiver i alt

Hovedaktivitet

Eventualforpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3.712.62s 3.465

3.112.625 3.465

371.650

260.059

0

0

s80.981

0

1.429

205

5

85

699

5

t.2t2.690 2.429

4.325.315 5.893

4.325.315 5.893

15

16

t7

(å$,!'.,' LL
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Væru m-Øru m Kraftva rmeværk AM BA

Note PengestrØmsopBØrelse

20t4/Ls

DKK

20!3/t4

1.000 DKK

Afskrivninger, an lægsaktiver

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Reguleringer

Ændring i tilgodehavender

Ændring i kortfristede gældsforpligtelser

Ændring i driftskapital

Renteindbetalinger og lignende

Renteudbetalinger og lignende

Rentebetalinger og lignende

Pengestrømme fra d rift saktivitet

Køb af materielle anlægsaktiver

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Ændring i langfristet gæld

Pengestrøm me f ra finansieringsa ktivitet

Ændring i likvider

Likvider primo

Likvider ultimo

Ændring i likvider

1.069.957

-18.593

458.584

1.038

-13

505

1.509.948 1.530

200.046

-1.2t6.025

433

20

-1.015.979 454

18.593

-458.584

13

-s05

-439.992 -492

53.977 1.492

-399.49s -23

-399.49s -23

-351.970 1.861

-351.970 1.861

-697.488 3.330

969.447

277.960

-2.36L

969

-697.488 3.330

{å:;[,""
L2
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Værum-@ru m Kraftvarmeværk AM BA

Noter

20L4/ls

DKK

20t3/L4

L.000 DKK

1 Nettoomsætn¡ng

Varme, forbrugsafgift (2.951 MWh 2.809 MWh)
Varme, effektbidrag
Varme, faste afgifter
Gebyrer ved r. restancer/flytni nger

Salg af el

Ârets underdækning (2Oß / M: overdækni ng)

Nettoomsætning i alt

2 Produktionsomkostn¡nger

Træpiller/gasforbrug
Lokaleomkostninger
Vedligeholdelse øvrige produktionsanlæg
Forsikringer
Serviceaftale - motor
Afskrivning, produ ktionsa nlæg
Vedligeholdelse SRO - anlæg
EI

Driftsaftale Langå Varmeværk AmbA
Hjælpematerialer
Rensning af rØggasveksler
Vedligeholdelse motor
Vedligeholdelse træpil lefyr
Asketømning

Produktionsomkostninger i alt

3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse målere
Tilslutningsomkostninger, netto
Diverse driftsomkostninger
Ledningsnet
Ledningsregistrering
Afskrivning, distributionsa nlæg
Refunderet sti lstandsvarme

Distributionsomkostninger i alt

1.180.391

709.499
517.33r

2.675
2.169.936

118.980

1.L24
1.504

519
4

t.972
-495

4.698.8t2 4.628

2.043.956
47.621
34.L10

L07.L37
L73.L72

L.018.220
0

99.248
309.724

L8.795
19.682
L9.177
6s.6t2
8.525

1.939

96
93

107

L40
1.030

2

tt3
297

33

T4

II
27

10

3.964.979 3.906

510
0

0

9.L04
7.658

51.737
-12.464

7

-4

6

28

8

t2
19

56.545 38

{å$[,.,.,
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Værum-@rum Kraftvarmeværk AM BA

Noter

20L4/Ls

DKK

2013/L4

1.000 DKK

4 Adm¡n¡strat¡onsomkostninger

Kontorartikler
Telefonomkostninger
Porto, PBS, gebyr m.v.
Revisor

Administrationsaftale Langå Varmeværk AmbA
EDB incl. hjemmeside
Teknisk og juridisk assistance
Honorar
Kontingenter
Møder og rejser
Andre udgifter
Konstateret tab på debitorer
Energi besparelser

Administrationsomkostninger i alt

6 Finansielle indtægter

Rente¡ndtægter, pengeinstitutter
Rente¡ndtægter, obligationer
Renteindtægter, debitorer

Finansielle ¡ndtægter ¡ alt

7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut.
Renteudgifter, Kom mu neKredit
Renteudgifter, kreditorer
Amortiseri ng, indekslån

Garantiprovision, Randers kommune

Finansielle omkostninger i alt

32
7.830

12.858

31.000
65.862
10.367
8.829

10.000
15.087
4.000

439
4.420

66.574

t
8

13

32

56

2

t
10

tt
7

0

t2
40

237.297 193

18.306
7L

2L5

L2

0

0

18.s93 13

0
133.403

29

293.884
31.268

5

t74
0

292
33

458.584 505

8 Skat af årets resultat

Selskabsskat betalt i regnskabsåret

skat af årets resultat ¡ alt

Afhændelse af selskabets anlægsaktiver uden samtidig reduktion af gæld vil udløse en skat i størrel-
sesordenen ca. kr. 0,8 mio.
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Værum-@rum Kraftva rmeværk AM BA

Noter

20L4/ts

DKK

2Ot3/L4

1.000 DKK

9 Kraftvarmeværþ produktionsanlæg

Kostpris 1. juli
Tilgang i årets lØb

Kostpris 30. juni

Af- og nedskrivninger 1. juli
Ärets af- og nedskrivninger
Afskrivninger 30. juni

Kraftvarmeværk, produkt¡onsanlæg ¡ alt

10 Kraftvarmeværk, distributionsanlæg

Kostpris 1. juli
Tilgang i årets løb

Kostpris 30. juni

Af- og nedskrivninger 1. juli
Ärets af- og nedskrivninger
Afskrivninger 30. juni

Kraftvarmeværk, distributionsanlæg i alt

ll Tilgodehavender, salg og tjenesteydelser

Elsalg

Moms

Tilgodehavender, salg og tjenesteydelser i alt

t2 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter
lndeksering primo
Tilgang
Amortisering primo
Årets amortisering

Periodeafgrænsningsposter i alt

26.893.772

0

26.703
23

26.893.772 26.726

-22.458.72L
-L.O18.220

-2L.264
-r.026

-23.476.941 -22.290

3.416.831 4.435

L25.384
399.495

125
0

524.879 L25

-104.330

-5L.737
-92
-LL

-156.067 -103

368.812 22

2t6.8L4
33.912

174
0

250.726 174

0
3.918.276

2.835
-3.627.227

-293.884

3

3.902
16

-3.335
-292

0 294
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Væru m-Øru m Kraftvarmeværk AM BA

Noter

20L4/ts

DKK

2013/L4

1.000 DKK

13 Kred¡t¡nst¡tutter

Kommunekredit rente 2,5%
Kommunekredit rente 3,99% reslløbetid 1 år
Kommunekredit rente 2,57% restløbetid 18 år
Overført til kortfristet gæld

Kreditinstitutter i alt

Heraf forfalder t¡l betal¡ng efter mere end 5 år

t4 Overdækning

Primo
Årets underdækning

Overdækning i alt

0
351.578

3.L32.697
-371.650

1.051_

575
3.268

-L.429

3.112.625 3.465

2.40'-.545 2.63t

699.961
-118.980

20s
494

580.981 699

15 Hovedaktivitet

Andelsselskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive fjern-

varmeforsyning i Værum, Væth og Jebjerg, samt at sælge elproduktionen for på bedste og billig-

ste måde at sikre fjernvarmeforsyning, eventuelt i samarbejde med andre energiselskaber.

16 Eventualforpliglelser

Der er indgået aftale om levering af træpiller frem til 31,/t0 2Ot7

t7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

lngen
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