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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen

l'iar dags dato aflagt

Varmeværk

A.m.b.A.

Årsrapporten
selskabet

Vi

er aflagt

er omfattet

anser den valgte

retvisende

i overensstemmelse

for regnskabsåret

1. ju]i

med årsregnskabsloven,

2017

- 30. juni

2018

for Harboøre

med de tilpasninger

der følger

vor

årsregnskabet

af, at

af lov om varmeforsyning.

regnskabspraksis

billede

af selskabets

Ledelsesberetningen

ii'ideholder

ningen

årsrapporten

for hensigtsn'iæssig,

aktiver

og passiver,

efter

vor opfattelse

finansielle

og efter
stilling

en retvisende

opfattelse

giver

et

san'it resultat.

redegørelse

for de forliold,

som beret-

omhandler.

Årsrapporten

Harboøre,

indstilles

til generalforsamlingens

godkendelse.

den 28. august 2018
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Den

uafliængige

revisors

Til andelshaverne

i Harboøre

EI A L A N C E

erklæringer

A.m.b.A

Varmeværk

Konklusion
Vi har revideret

årsregnskabet

2018, der omfatter

for Harboøre Varnneværk A.m.b.A

anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse,

for regnskabsåret

l. juli

2017 - 30. juni

balance og noter. Årsregnskabet

udarbej-

des efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse,
nansielle

stilling

at årsregnskabet

- 30. juni 2018 ioverenssternmelse

Grundlag

i revisionspåtegningens

i overensstemmelse

med internationale

ansvar for revisionen

med internationale

og

fi-

1. juli 2017

krav, der er gældende i Danmark,

net som gnundlag for vores

Fremhaevelse

af forhold

Uden at modificere

af årsregnskabet".

ligesom vi har opfyldt

beskrevet

Vi er uafhængige

(IESBA's

vores øvrige

Etiske

regler)

af selog

de

etiske forpligtelser

i hen-

er tilstrækkeligt

og eg-

at det opnåede revisionsbevis

i regnskabet
henleder

med de nødvendige

vi opmærksomheden

tilpasninger

på, at årsregnskabet

er udarbejdet

som følge af varmeforsyningsloven.

for årsregnskabet

ansvar

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen
melse med årsregnskabsloven.
ser nødvendig

de yderli-

og

konldusion.

vores konklusion

efter årsregnskabsloven

standarder om revision

etiske regler for revisorer

hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse,

af et årsregnskab,

Ledelsen har endvidere

for at udarbejde

et årsregnskab

der giver et retvisende

billede

ansvaret for den interne kontrol,

uden væsentlig

fejlinformation,

i overensstem-

som

ledelsen an-

uanset om denne skyldes

eller fejl.

Ved udarbejdelsen
driften;

passiver

for regnskabsåret

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

afsnit "Revisors

skabet i overensstemmelse

besvigelser

af selskabets aktiver,

med årsregnskabsloven.

gere krav, der er gældende i Danmark.

Ledelsens

billede

for konklusion

Vi har udført vores revision

yderligere

giver et retvisende

pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter

af årsregnskabet

at oplyse om forhold

bet på givndlag

vedrørende

af regnskabsprincippet

dere selskabet, indstille

er ledelsen

driften

ansvarlig

fortsat drift, hvor dette er relevant;
om fortsat drift, medmindre

eller ikke har andet realistisk

Harboøre

for at vurdere selskabets

Varmeværk

A.m.b.A

til at fortsætte

samt at udarbejde

årsregnska-

ledelsen enten har til hensigt at likvi-

alternativ

- Årsrapport

evne

end at gøre dette.

for 2017/18
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Den

uafhængige

Revisors

revisors

erklæringer

for revisionen

ansvar

af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed

for, om årsregnskabet

mation, uanset om denne skyldes besvigelser

eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning

sion. Høj grad af sikkerhed

er et højt niveau af sikkerhed,

udføres i overensstemmelse

med internationale

dende i Danrnark,

ventes, at de enkeltvis
på grundlag

ne træffer

Som ledien
yderligere

der udføres i overensstemmelse

skepsis under revisionen.

og vurderer vi risikoen

foretager

Risikoen

fejlinformation

Opnår vi forståelse

af den interne kontrol

som regnskabsbiuger-

og opretholder

i årsregnskabet,

fejlinformation

vildledning

forårsaget

som reaktion

af besvigelser

eller tilsidesættelse

er højere

for at kunne udforme

men iklce for at kunne udtrykke

en

revi-

kon-

som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

oplysninger,

som ledelsen har udarbejdet,

af årsregnskabet

på grundlag

drift er passende, samt om der på grundlag

af det opnåede revisionsbevis

forbundet

der kan skabe betydelig

med begivenheder

evne til at fortsætte driften.

eller forhold,

Hvis vi konkluderer,

opmærksom

ikke er tilstrækkelige,

modificere

herom i årsregnskabet

vores konklusion.

eller, hvis sådanne op-

der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.

Tager vi stilling

til den samlede præsentation,

teoplysningerne,

samt om årsregnskabet

afspejler

på en sådan måde, at der gives et retvisende

Harboøre

Varmeværk

struktur

skal vi i vores

Vores konklusioner

kan dog medføre, at selskabet ikke længere

og indhold

de underliggende

er væsentlig

tvivl om selskabets

at der er en væsentlig usikkerhed,

på oplysninger

er rimelige.

af regnskabsprincippet

om fortsat

venheder eller forhold

kon-

af intern kontrol.

usikkerhed

det revisionsbevis,

for vores

af selskabets interne kontrol.

skøn og tilknyttede

gøre

på disse

kan omfatte sammensværgel-

med relevans for revisionen

vi, om ledelsens udarbejdelse

revisionspåtegning

de

og

professionel

uanset om den-

og egnet til at danne gnindlag

af fejl, idet besvigelser

til, om den regnskabspraksis,

de regnskabsmæssige

lysninger

kan for-

standarder om revision

revisionshandlinger

der er passende efter omstændighederne,

effektiviteten

Tager vi stilling

og udfører

forårsaget

bevidste udeladelser,

sionshandlinger,

fejlinformation

der er tilstrækkeligt

ser, dokumentfalsk,

Konkluderer

beslutninger,

med internationale

for ikke at opdage væsentlig

end ved væsentlig

om

hvis det med rimelighed

vi faglige vurderinger

for væsentlig

eller fejl, udformer

samt opnår revisionsbevis,

klusion

kan op-

Herudover:

ne skyldes besvigelser

klusion.

krav, der er gæl-

når sådan findes. Fejlinformationer

på de økonomiske

der

af årsregnskabet.

revision,

risici

med en konklu-

og de yderligere

eller fejl og kan betragtes som væsentlige,

krav, der er gældende i Danmark,

Identificerer

fejlinformation,

eller samlet har indflydelse

fejlinfor-

men er ikke en garanti for, at en revision,

standarder om revision

altid vil afdække væsentlig

stå som følge af besvigelser

som helhed er uden væsentlig

kan fortsætte

baseret på

Fremtidige

begi-

driften.

af årsregnskabet,
transaktioner

er

herunder

no-

og begivenheder

billede heraf.

A.m.b.A

- Årsrapport

for 2017/18
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Den

uafhængige

revisors

Vi kommunikerer
cering

med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte

af revisionen

mangleriintern

Udtalelse

erklæringer

samt betydelige

kontrol,

som

identificerer

vi

omfang og den tidsmæssige

observationer,

revisionsmæssige

herunder

eventuelle

pla-

betydelige

under revisionen.

om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig

Vores konklusion
konklusion

om årsregnskabet

med sikkerhed

I tilknytning
forbindelse

for 1ede1sesberetningen.

ikke lede1sesberetningen,

og vi udtiyklcer

ingen form for

om lede1sesberetningen.

til vores revision
overveje,

omfatter

af årsregnskabet

om ledelsesberetningen

er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen

er væsentligt

inkonsistent

den opnået ved revisionen

eller på anden måde synes at indeholde

Vores ansvar er derudover

at overveje,

om ledelsesberetningen

med årsregnskabet

i den

eller vores

vi-

fejlinformation.

væsentlig

indeholder

og

krævede

oplysninger

i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte
årsregnskabet

og er udarbejdet

sentlig fejlinformation

Lemvig,

arbejde er det vores opfattelse,
i overensstemmelse

at ledelsesberetningen

med årsregnskabslovens

er i overensstemmelse

krav. Vi har ikke fundet væ-

i ledelsesberetningen.

den 28. august 2018

Beierholm

Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab

Richard Hansen
statsautoriseret
MNE-nr.

revisor

med

Reg. Revisyl

27796
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabetshovedaktivitet består i produktion og distribution af varme, på billigste og mest mi5øven1ige
måde under hensyntagen

Udvikling
Årets

i aktiviteter

resultat

overdækning

u%ør

er der tilsluttet

13.890 MWh

og uændrede

Årets

drift

Den

aklcumulerede

og

2018/2019

forventninger

sidste år.

med 17 øre pr. kWh.

De faste afgifter

er

med et variabelt

bidrag på 17 øre pr. kWh ekskl.

til 2017/18.

idet der stort

set er forbrugt

de mængder

har været i drift i knap 97 % af regnskabsåret,

anvendt

som brændstof

i til gasmotorerne.

på 1 måned. Herudover

samt den årlige revision

har begge motorer

af brændsel,

og den producerede

Et havari på gasmotor
kun været

der er
gas eri

2 i april 2018,

ude i forbindelse

med alm.

på anlægget.

Årets elproduktion

er på 5.415 MWh,

milde

og juni

i maj

og afregnet

er budgetteret

i forhold

tilfredsstillende,

et driftsstop

2017/18 mod 13.192 MWh

til udviklingen

med. Forgasseren

96 % af tiden blevet

iregnskabsåret

for 2017/18.

faste afgifter

er forløbet

vejr

på 117 t.kr.

og henlagt 2.000 t.kr. til fornyelser.

er budgetteret

priser

for varmeåret

moms

service,

af en underdæla'iing

4 nye forbiugere.

for regnskabsåret

Acontoprisen

forårsagede

indregning

1.600 t.kr. fra henlæggelser

afregnet til de budgetterede

Driften

efter

herefter 978 t.kr.

har udgjort

Varmeprisen

budgetteret

forhold

anser årets resultat for tilfredsstillende.

I regnskabsåret

Varmesalget

og økonomiske

udg,ør 0 t.kr.

Der er tilbageført

Bestyrelsen

til forsyningssikkerheden.

2018,

hvilket

er ca. 7 % mindre end året før. Det skyldes overvejende

ovennævnte

havari,

samt brændsel

af meget

svingende

kvalitet

det
i

vintermånederne.

Harboøre

Varmeværk

A.m.b.A

- Årsrapport

for 2017/18
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Anvendt

regnskabspraksis

Årsrapporten

for

Harboøre

Varmeværk

A.m.b.A

bestemtnelser

for

en klasse

A-virksomhed,

er aflagt

med

i overensstemmelse

de tilretninger

der følger

med

årsregnskabslovens

af, at selskabet

er omfattet

af

lov om varmeforsyning.

Årsrapporten

Generelt

er aflagt

om indregning

I resultatopgørelsen

afskrivninger,

Aktiver

skabet,

Ved

første

værdi

indregning

indregning

år.

og måling

indregnes

indregnes

ligeledes

alle

værdiregulerin-

ornkostninger,

her-

forpligtelser.

at fremtidige

når det er sandsynligt,

kan måles

aktiver

nedenfor

økonomiske

fordele

vil

tilflyde

selska-

forpligtelser

for hver

forhold,

at fremtidige

økonorniske

fordele

vil

til

Efterfølgende

måles

der fremkommer

inden

fragå

sel-

aktiver

og

pålideligt.

og

tages hensyn

og som vedrører

Herunder

pålideligt.

måles

som beskrevet

bet aflægges,

og hensatte

i balancen,

og forpligtelsens

I resultatopgørelsen

når det er sandsynligt,

kan måles

indregnes

forpligtelser

Ved

og forpligtelser.

i balancen,

værdi

som sidste

i takt med, at de indtjenes.

indtægter

nedskrivninger

indregnes

Forpligtelser

regnskabspraksis

og måling

aktiver

bet, og aktivets

samrne

indregnes

ger af finansielle
under

efter

enkelt

kostpris.

regnskabspost.

til forudsigelige

tab og risici,

der eksisterede

årsregnska-

på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætningen

Takstmæssig
Såfremt

omfatter

salg af varme,

målerleje

og faste afgifter.

over-/underdækning

årets

forbrugerne

faktureret

opkrævede

i balancen.

ske efteropla'ævning
tilgodehavende

indtægter
Ved

medfører

underdækning

hos forbrugerne.

i balancen.

Årets

Hvis

regulering

overdækning

vurderes
dette

overføres

ved udgangen

er tilfældet,

beløbet

af hvert

indtægtsføres

af over-/underdælaiing

til

mellemregning

regnskabsår,
beløbet

indregnes

med

om der skal/kan

og indregnes

som et

i resultatopgørelsen

under

af varme

i året,

nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger
herunder

direkte

omfatter

og indirekte

omkostninger,

omkostninger

til

der
køb

er afholdt

af varme,

til

produktion

vedligeholdelse,

lønninger

solgt
og gager

samt

afskrivninger.

Harboøre

Varmeværk

A.m.b.A

a Årsrapport

for 2017/18
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Anvendt

€ nHOLrn

regnskabspraksis

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger
Herunder

indregnes

indregnes

ornkostninger

omkostninger,

til drift

der er afholdt

af ledningsnet,

til distribution

af varme

og gager, varmetab

lønninger

solgt i året.
i ledningsnet

samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger
herunder omkostninger
af- og nedskrivninger

Andre

driftsindtægter

Andre

driftsindtægter

til varmeværkets

indregnes

omkostninger,

til det administrative
på anlægsaktiver,

der er afholdt i året til ledelse og administration,

personale, ledelsen, kontorlokaler,

der anvendes til administrative

kontorornkostninger

samt

forhold.

og driftsomkostninger
og driftsomkostninger

indeholder

regnskabsposter

af sekundær karakter

i forhold

hovedaktiviteter.

Finansielle

poster

Finansielle

indtægter

og omkostninger

tægter og omkostninger

indeholder

renteindtægter

og renteomkostninger.

Finansielle

ind-

indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Selskabet er fritaget

for skattebetaling

i henhold til selskabskattelovens

§ 3, stk. 1, nr. 4.

Balancen

Materielle

anlægsaktiver

Grunde og bygninger,

tekniske

anlæg og maskiner

kostpris med fradrag af tilslutningsafgift,

Afskrivningsgrundlaget

Kostprisen

omfatter

og eksterne installationer

anvendte henlæggelser

og akkumulerede

er kostpris med fradrag af tilslutningsafgift

anskaffelsesprisen

samt omkostninger

samt driftsmidler

direkte

måles til

afskrivninger.

og anvendte henlæggelser.

tilknyttet

anskaffelsen

indtil

det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger

baseret på følgende vurdering

af aktivernes

forventede

brugstider:

Grunde og bygninger

20 år

Tekniske

20 år

anlæg og maskiner

Eksterne installationer

5-20 år

Driftsmidler

Småaktiver

5 år

med en kostpris

under 13 t.kr. indregnes

i anskaffelsesåret

som materielt

anlægsaktiv

efter

reglerne i varmeforsyningsloven.

Harboøre

Varmeværk

A.m.b.A

- Årsrapport
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Anvendt

B A L A N C E

regnskabspraksis

Finansielle
Andre

€ r?HC)Lrn

S K +l B E R

anlægsaktiver

værdipapirer

Kapitalandele,

og kapitalandele

der iUce er klassificeret

som tilla'iyttede

eller associerede

virksomheder,

og som ikke

handles på et aktivt marked, måles i balanden til kostpris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender

måles til amortiseret

kostpris,

hvilket

sædvanligvis

svarer til nominel

værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,
efterfølgende

regnskabsår.

Henlæggelser

til fornyelser

Henlæggelser

til fornyelser

som er indregnet

under aktiver,

jf. varmeforsyningsloven

omfatter

afholdte

omkostninger

vedrørende

indregnes i balancen under henlæggelser.

Overdækning

Overdækning

jf. varmeforsyningsloven

indregnes i balancen under kortfristede

gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser,
les til amortiseret

kostpris,

som omfatter
hvilket

Harboøre

gæld til leverandører,

skyldig til forbrugere

sædvanligvis

svarer

til nominel

Varmeværk

A.m.b.A

a Årsrapport

samt anden gæld,

må-

værdi.

for 2017/18
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[3E1
» I

Resultatopgørelse

1.,iuli

S KA

€ nHOLnn

B E (l

B A I A N C E

- 30..iuni

Note
Forbrugsafgifter
Effektbidrag
Indregnet
l

og målerafgift

Produktionsornkostninger

Distributionsomkostninger

3

Administrationsomkostninger

4

Andre

før finansielle
indtægter

Finansielle

omkostninger

2.075.529

2.062.749

116.936

- 535.909

-2.407.297

-2.190.146

2.165.460

1.605.976

-1.150.778

-1.119.788

- 668.352

- 637.891

50.662

49.371

396.992

-102.332

poster

o

før henlæggelser

Henlæggelser
Årets

2.269.282

3.008

Finansielle

Resultat
6

2.380.292

driftsindtægter

Resultat
5

2016/17

under-/overdækning

Bruttoresultat
2

2017/18

til fornyelser

Harboøre Varmeværk

A.m.b.A

- Årsrapport

for 2017/18

-4.409

400.000

-100.OOO

-400.000

100.OOO
o

resultat

6.741

o

lO

[3E1
V I

S K A B E R

€:fIHOLrn
B A l A N C E

Balance 30.,iuni

Aktiver
Note

2018

2017

Anlægsaktiver

7

Grunde

8

Tekniske

anlæg

9

Eksterne

installationer

10

og bygninger

Driftsmateriel,
Materielle

Dansk

108.665

og maskiner

biler

Fjernvarmes

Finansielle

i alt

andelsindskud

i alt

i alt

o

852.765

972.328

17.250

35.944

978.680

Handelsselskab,

anlægsaktiver

Anlægsaktiver

o

og inventar

anlægsaktiver

125.401

1.133.673

15.000

15.000

15.000

15.000

993.680

1.148.673

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
ll

Andre

hos forbrugere

tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide

beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

i alt

i alt

i alt

Harboøre

Varmeværk

A.m.b.A

- Årsrapport

for 2017/18

172.176

110.713

178.423

200.406

14.499

14.499

365.098

325.618

7.898.650

7.803.258

8.263.748

8.128.876

9.257.428

9.277.549

1l

C!EIEr?HC)Lrn
1/ I

S K A B E R

e j) L A N C E

Balance 30..iuni

Passiver
Note

2018

2017

Egenkapital
12

Tilslutningsafgift
Egenkapital

i alt

351.500

349.500

351.500

349.500

7.500.000

7.100.000

7.500.000

7.100.000

Henlæggelser

13

til fornyelser

Henlæggelser

i alt

Henlæggelser

Gældsforpligtelser

14

Leverandører

af varer og tjenesteydelser

265.181

207.288

Takstmæssig

overdækning

978.305

1.095.241

med forbrugere

Periodeafgrænsningsposter
Skyldig
15

Anden

10.331

til forbrugere
gæld

Kortfristede

gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser

Passiver

i alt

i alt

i alt

16

Pantsætninger

17

Eventualposter

o

106.068

174.306

46.043

351.214

1.405.928

1.828.049

1.405.928

1.828.049

9.257.428

9.277.549

og sikkerhedsstillelser

Harboøre

Varmeværk

A.m.b.A

a Årsrapport

for 2017/18

12

€
1/ I

EH=:r?HClLrn

S K A B E n

B A l A N C l-

Noter

1.

2016/17

3.634.977

3.619.691

-2.010.485

-2.194.199

1.491.950

1.489.303

Produktionsomkostninger
Varme

fra Babcock

Refunderet

vedr.

Fast afgift

Babcock

W. V. A/S
elproduktion

Babcock

W. V. A/S

W. V. A/S

Produktionsløn
Vedligeholdelse
Afskrivninger

Ledningstab

2.

2017/18

af bygninger
grunde

og bygninger

overført

til distributionsomkostninger

25.000

25.000

117.056

98.066

16.736

16.736

3.275.234

3.054.597

-867.937

-864.451

2.407.297

2.190.146

Distributionsomkostninger
Ainnoncer
X7ærktøj

m.v.

Vedligeholdelse

af eksterne

installationer

Bildrift
Afskrivninger

eksterne

Afskrivninger

driftsmateriel,

Beregnet

installationer
biler

og inventar

ledningstab

1. 610

1.610

2. 535

4.689

78.167

59.920

11.384

11.222

179.798

167.714

9.347

10.182

867.937

864.451

1.150.778

Harboøre

Varmevaerk

A.m.b.A

- Årsrapport

for 2017/18

1.119.788

13
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€ ffl"?HOLrn

S K Å B E R

B A L A l-l l

E

Noter

3.

2017/18

2016/17

48.039

49.152

Administrationsomkostninger
Edb-omkostninger
Porto

160

og gebyrer

Revisorhonorar
Revisorhonorar,
Gebyr

rest sidste

år

25.000

25.000

5.400

4.800

3.480

energispareordning

Forsikringer

15.025

Kontingenter

48.053

46.049

Lønomkostninger

50.000

50.000

og tiyksager

Møder,

kursus,

Interne

møder

Tab/indgået
Køb

rejser

Øvrige

og repræsentation

og generalforsamling

på debitorer

af realiserede

energibesparelser

omkostninger

Afsla'ivninger

driftsmateriel,

biler

og inventar

2.424

3. 586

11.720

4. 300

6.195

30.931

-1.335

18.424

432.825

375.686

11.223

4.287

9.347

10.182

668.352

Andre

driftsindtægter

Rykker

og flyttegebyrer

Lejeindtægt

5,

Finansielle
Renter,

6.

o

15.821

Kontorartikler

4.

469

m.v.

mobilantenner

9.941

6.836

40.721

42.535

50.662

49.371

3.008

6.74l

3.008

6.741

indtægter

pengeinstitutter

Henlæggelser

637.891

til

fornyelser

Henlæggelse

til produktionsanlæg

Tilbageførte

henlæggelser

2.000.000
-1.600.000
400.000

Harboøre

Varmeværk

A.m.b.A

a Årsrapport

for 2017/18

967.000
-1.067.000
-100.OOO

14

€ € :lE:nHOLrn
V I

S K A B t

R

B A l A hl C E

Noter

30/6 2018

7.

og bygninger

Kostpris

l. juli

10.493.244

10.493.244

Kostpris

30. juni

10.493.244

10.493.244

10.367.843

10.351.107

Årets

1. juli

16.736

afskrivninger

Afskrivninger

værdi

Ejendomsvurdering

1. oktober2017

Tekniske

anlæg

1. juli

Afskrivninger

30. juni

Regnskabsmæssig

Eksterne
Kostpris

125.401

6.700.000

6.700.000

11.948.695

11.948.695

11.948.695

11.948.695

11.948.695

11.948.695

11.948.695

11.948.695

og maskiner

30. juni

Afskrivninger

værdi

o

30. juni

o

installationer
33.905.070

l. juli

Tilgang

60.235

Kostpris

30. juni

Afskrivninger
Årets

10.367.843

108.665

30. juni

1. juli

Kostpris

16.736

10.384.579

30. juni

Regnskabsmæssig

Kostpris

9.

2017

Grunde

Afskrivninger

8.

30/6

l. juli

33.905.070

32. 932.7 42

32.765.028

179.798

Regnskabsmæssig

33. 112.540

30. juni

værdi

852.765

30. juni

Harboøre

Varmeværk

A.m.b.A

- Årsrapport

43.750

33.965.305

afskrivninger

Afskrivninger

33.861.320

for 2017/18

167.714
32.932.7

42

972.328

15

[3 € :[ € nHOLm
V I

S K A B E Il

B A L A N C €

Noter

10.

Driftsmateriel,

biler

og inventar

l. juli

390.928

390.928

Kostpris

30. juni

390.928

390.928

354.984

334.620

18.694

20.364

373.678

354.984

17.250

35.944

Årets

1. juli

afskrivninger

Afskrivninger

30. juni

Regnskabsmæssig

Andre

værdi

30. juni

tilgodehavender
26.318

Moms
Andre

12.

tilgodehavender

o

152.105

200.406

178.423

200.406

349.500

347.000

2.000

2.500

351.500

349.500

7.100.000

7.200.000

-1.600.000

-1.067.000

Tilslutningsafgift
Tilslutningsafgift
Indbetalt

13.

30/6 2017

Kostpris

Afskrivninger

l1.

30/6 2018

fra nye andelshavere

Henlæggelser
Henlæggelser
Tilbageført
Henlagt

l. juli

til

fornyelser

til fornyelser
tidligere

1. juli

års henlæggelser

for regnskabsåret

Harboøre

Varmeværk

A.m.b.A

-

Årsrapport

for

2017/18

2.000.000

967.000

7.500.000

7.100.000

16

[3E1EnH
1/ I

S K A B E rl

€

B A L A N I

Lm

h

Noter

30/6

14.

Takstmæssig

overdækning

Overdækning,

primo

Årets

med

2018

30/6

2017

forbrugere

under-/overdækning

1.095.241

559.332

-116.936

535.909

978.305

Indregnet

ibudget

2018/2019

709.000

Indregnes

i budget

2019/2020

269.305

1.095.241

978.305

15.

Anden

gæld
o

Moms
Skyldige

16.

omkostninger

Pantsætninger
Der er ingen

17.

42.390

46.043

308.824

46.043

351.214

og sikkerhedsstillelser
pantsætninger

eller

sikkerhedssti11e1ser.

kontrakt

med Babcock

Eventualposter

Eventualaktiver
Der
til

er indgået

el- og vaimeproduktion.

talt

af energistyrelsen

Ved

kontraktændring

pligt

til,

at overtage

Prisen

Wilcox

Vølund

A/S

for motorgasanlægget

om opførelse
er 26.500

t.kr.,

af et flisforgasningsanlæg
hvoraf

11.500

t.kr.

er be-

som tilslaid.

primo

2008

forgasnings-

Harboøre

har Harboøre
og motoranlægget

Varmeværk

A.m.b.A

Varmeværk

mulighed

ved forsøgsperiodens

a Årsrapport

for 2017/18

for,

men

ikke

som tidligere

udløb.
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