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Ledelsespategning
Bestyrelse og
har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret
- 31. maj 2014 for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.
Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse

juni 2013

arsregnskabsloven.

Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2013/2014.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vojens, den 12. august 2014
Direktion
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Den uafhaengige revisors pategning
Til andelshaverne i Vojens Fjernvarme A.m.b.a.

Pategning pa arsregnskabet
Vi
revideret arsregnskabet for Vojens Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsaret 1. juni 2013 - 31. maj
2014, der omfatter
balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven.
De

budgettal samt den supplerende beretning pa side 16 er ikke revideret.

Ledelsens

arsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
ledelsen anser
for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk
revisorlovgivning. Dette
at vi overholder etiske krav samt
og
revisionen for at
opna
grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation.
En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for
og oplysninger i
arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger
af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet
er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens
af regnskabspraksis er
passende, og om ledelsens regnskabsmaessige
er rimelige samt en vurdering af den samlede
tation af arsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er
konklusion.

og egnet som grundlag for vores

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. juni 2013 - 31.
maj 2014 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.
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D e n uafhaengige r e v i s o r s erklaeringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlsest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillaeg til den gennemforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet.

Trekantomradet, den 12. august 2014
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik
Lykke
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.
47
6500 Vojens
Telefon: 74 54 29 01
Telefax: 74 54 29 05
CVR-nr: 28 03 26 17
juni - 31. maj
Hjemstedskommune: Haderslev

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere ar bestaet af produktion og salg af fjernvarme og el.

Arne Holm

Bestyrelse

Andersen, formand
Bent Nielsen,
Leif Nielsen
Willy Langmack
Hans Bondo Hansen

Revision
Herredsvej 32
7100
79 21 27 00
Fax. 79 21 27 01

Ledelsesberetning
Udvikling i regnskabsaret
Varmevaerkets resultat i henhold til arsregnskabsloven udgor DKK 1.268.203.
I relation til Varmeloven er resultatet imidlertid kun DKK 18.203, idet de afholdte laneomkostninger pa
DKK 1.250.000
straks i henhold til Varmeloven
Arets resultat ifolge Varmeloven udligner saledes alene en mindre del af det i henhold til Varmeloven
underskud. Underskud til indregning i
for 2014/15 udgor herefter DKK
1.504.627.
begivenheder
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vaesentlig indflydelse pa
rapporten.

af ars-

Den forventede udvikling
Resultat for det kommende ar forventes at

i

TDKK 1.713.
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