
 

 

S T A T S A U T O R I S E R E T  
R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B  
 
BEIERHOLM – medlem af RSM International 
- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere 

 

 
Viborg 
Gl. Skivevej 73B 
8800 Viborg 

 

 
Tel.: 86 61 18 11 
www.beierholm.dk 
CVR-nr. 32 89 54 68 

 

Erstatningsforeningen Fjernvarme
A. S. Ørstedsvej 17, 8800 Viborg
 

Årsrapport for regnskabsåret 05.05.14 - 31.12.15



 

 

Erstatningsforeningen Fjernvarme

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger m.v. 3

Ledelsespåtegning 4

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5 - 6

Resultatopgørelse 7

Balance 8

Anvendt regnskabspraksis 9

Noter 10

2



 

 

Erstatningsforeningen Fjernvarme

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Erstatningsforeningen Fjernvarme
A. S. Ørstedsvej 17
8800 Viborg
Hjemsted: Viborg
CVR-nr.: 

Bestyrelse

Ole Jespersen, formand
Leo Nørgaard
Anne Kieffer-Olsen
Ole Capion
Jørgen Børsting

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Erstatningsforeningen Fjernvarme

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 05.05.14 - 31.12.15 for
Erstatningsforeningen Fjernvarme.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 17. november 2016

Bestyrelsen

Ole Jespersen
Formand

Leo Nørgaard Anne Kieffer-Olsen

Ole Capion Jørgen Børsting
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Erstatningsforeningen Fjernvarme

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Erstatningsforeningen Fjernvarme

Vi har revideret årsregnskabet for Erstatningsforeningen Fjernvarme for regnskabsåret
05.05.14 - 31.12.15, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført revisionen 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 foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. For-
målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revi-
sion omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnska-
bet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Erstatningsforeningen Fjernvarme

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.15 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 05.05.14 - 31.12.15 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Viborg, den 17. november 2016

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Flemming Laigaard
Statsaut. revisor
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Erstatningsforeningen Fjernvarme

Resultatopgørelse

05.05.14
31.12.15

Note DKK

2 Medlemskontingent, 1.730 stk. á kr. 300 519.000

Andre eksterne omkostninger -434.750

Bruttofortjeneste 84.250

Årets resultat 84.250

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 84.250

I alt 84.250
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Erstatningsforeningen Fjernvarme

Balance

AKTIVER

31.12.15

Note DKK

Likvide beholdninger 84.250

Omsætningsaktiver i alt 84.250

Aktiver i alt 84.250

PASSIVER

Overført resultat 84.250

Egenkapital i alt 84.250

Passiver i alt 84.250

4 Eventualforpligtelser
5 Sikkerhedsstillelser

8



 

 

Erstatningsforeningen Fjernvarme

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-
skabsklasse A.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes lige-
ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtel-
sens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt
regnskabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

BALANCE

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.
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Erstatningsforeningen Fjernvarme

Noter

1. Foreningens hovedaktivitet

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle eller juridisk person
eller offentlig instans, der direkte eller indirekte måtte have følge af geotermiprojektet i Kvols.

2. Medlemskontingent, 1.730 stk. á kr. 300

Medlemskontigent, 1.730 stk. á kr. 300 519.000

3. Andre eksterne omkostninger

It-omkostninger 15.475
Porto og gebyrer 922
Advokat 400.000
Stiftelsesmøde i Tinghallen 13.925
Diverse administrative omkostninger 1.594
Kørsel 2.217
Gaver og blomster 617

I alt 434.750

4. Eventualforpligtelser

Ingen.

5. Sikkerhedsstillelser

Ingen.
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