Indvarsling til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 19.30
i Toreby Forsamlingsgård
(Kom gerne i god tid, pga. nyt registreringssytem).

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af to stemmetællere.
Beretning for det forløbne regnskabsår.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Budget for indeværende driftsår forelægges til orientering.
Forslag fra bestyrelsen herunder eventuelle forslag til nyinvesteringer eller
geninvesteringer.
Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Leif Jeppesen – modtager genvalg
Bo Rasmussen – modtager genvalg
Hans Peter Madsen – modtager genvalg
Valg af to suppleanter. Forslag:
Peter Skovgaard
Rene M. Pedersen
Valg af revisor. Beierholm
Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen vil vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke, fortælle om udviklingen i
Dansk Fjernvarme, her og nu samt i fremtiden.
Det reviderede årsregnskab kan læses på www.oe-toreby-varmevaerk.dk
Det fulde regnskab ligger til gennemsyn på Generalforsamlingen, og eventuelle spørgsmål vil blive besvaret af revisor
Lars Strange Hansen.

Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Virksomhedens aktiviteter består i at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i et
nærmere bestemt område.
Selskabet har pr. 30. juni 2018 1.890 forbrugere. Heraf har 496 tegnet sig som andelshavere, med i alt 539
stemmer.
Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.07.17 - 30.06.18 udviser et resultat på DKK 570.168 mod t.DKK 67 for
tiden 01.07.16 - 30.06.17. Balancen viser en overdækning på DKK 304.971 pr. 30.06.18.
På tidspunktet for budgetlægningen for varmeåret 01.07.18 – 31.12.18 (6 måneder pga. omlægning til
kalenderår), forventede selskabet en overdækning på t.DKK 765 for året 2017/18, således at den forventede
akkumulerede overdækningen i alt ville udgøre t.DKK 500.
Afvigelsen i forhold til det forventede skyldes udskiftning af driftsmidler, hvor salgsprisen blev højere end
forventet.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.17 - 30.06.18 for Øster Toreby Varmeværk
A.m.b.a.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som
følger af varmeforsyningsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle
stilling pr. 30.06.18 og resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.17 -30.06.18.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing F, den 25. september 2018
Ledelsen
Ulrik Kisby

Bestyrelsen
Leif Jeppesen

Bo Rasmussen

Hans Peter Madsen

Formand

Preben Larsen

Niels Thorup Madsen

Den uafhængige revisors erklæring
Til andelshaverne i Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 01.07.17 - 30.06.18,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som følger af varmeforsyningsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30.06.18 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.17 30.06.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som følger af
varmeforsyningsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i

henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet efter
årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som følger af varmeforsyningsloven.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi oplyse, at de indsatte budgettal, for indeværende og
kommende år, i resultatopgørelsen samt i noter, ikke er omfattet af vores revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger som følger af varmeforsyningsloven. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi

konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.


Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne,
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives
et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de nødvendige tilpasninger
som følger af varmeforsyningslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

Nykøbing F., den 25. september 2018
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Lars Strange Hansen
Statsaut. revisor

