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Selskabsoplysninger

Selskabet:

Bestyrelse:

Driftsleder:

Revision:

Pengeinstitut:

Nørre Nebel Fjemvanne amba
Præstbølvej 9
6830 Nørre Nebel

CVR-nr.:
Tlf.nr.:
E-mail:
Regnskabsår:

11 3243 12
75288040
nnf@posttele.dk
1/6 - 31/5

Martin Sandal Nielsen, formand
Hardy Christensen
John Hansen
Peder Berg
Karl Andersen

Per Qvistgaard

Partner Revision Vest as

Sydbank AIS
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012/13 ink!. ledelsesberetningen for Nørre Nebel Fjern-
varme amba.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Efter vor opfattelse giver ledelsesberetningen en
retvisende redegørelse, ligesom årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørre Nebel, den 16. august 2013

I bestyrelsen:

~~~
Martin Sandal Nielsen
formand

I!a!#~l-·
Karl Andersen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Nørre Nebel Fjernvarme amba
Vi har revideret årsregnskabet for Nørre Nebel Fjernvarme amba for regnskabsåret 1/6 2012 - 3115 2013,
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter
vanneforsyningsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed her-
om.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfonnation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført re-
visionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk re-
visorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at op-
nå 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 risikovurde-
ringen 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 om-
stændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledel-
sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 3115 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/6 2012 - 31/5 2013
i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte
revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen
er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Varde, den 16. august 2013
t.~ISION VEST as / REGISTREREDE REVISORER

registreret revisor
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Ledelsesberetning

Aktivitet
Selskabets aktivitet består i drift af fjemvarmeforsyning i Nørre Nebel samt endvidere produktion og salg af
el til elforsynings selskab.

Økonomisk udvikling
Resultatet i 2012/13 udviser et underskud på kr. 821.604. Ledelsen anser resultatet for mindre tilfredsstillen-
de.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 18.479.704 incl. overført mellemregning med forbru-
gerne på kr. 1.679.270.

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af
årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år dog med ændring i afskrivningsperioden
på gasmotorer fra 15 år til 30 år.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksom-
heden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virk-
somheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkonuner, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-
året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat
Årets resultat udløser ikke skat.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
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Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Brugstid

Kraft-/vanneværk m/tilhørende bygning 15 år

Distributionsnet og stikledninger 20 år

Lagerbygning 10 år

Gasmotor 30 år

Driftsmidler, diverse 5 år

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
indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer indregnes til kostpris.

Vare beholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkost-
ninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-
duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgen-
de regnskabsår.

Egenkapital
Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kost-
pris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse

Omsætning .
2 Produktionsomkostninger .

Bruttoresultat. .
3 Distributionsomkostninger .
4 Administrationsomkostninger ..
5 Andre driftsindtægter .

Driftsresultat for finansielle poster .
8 Finansielle indtægter ..
9 Finansielle udgifter .

Resultat før skat ..
Skat af årets resultat.. ..

Årets resultat .

Forslag til resultatdisponering
Årets resultat ..
Underskud fra tidligere år .

Til disposition .

Beløbet foreslås overført til næste år.

regnskab
2012/13

21.874.210
-19.986.545

1.887.665
-1.399.752
-904.091

2.432

-413.746
6.543

-414.401

-821.604
O

-821.604

-821.604
-857.666

-1.679.270

Side 9

regnskab
2011/12

18.076.336
-16.469.902

1.606.434
-691.941
-907.715

8.933

15.711
553

-168.096

-151.832
O

-151.832

-151.832
-705.834

-857.666

budget
2013/14

(t. kr.)

25.554
-22.737

2.817
-1.216
-970

O

631
O

-475

156
O

156



AKTIVER

Materielle anlægsaktiver
10Vanneværk samt ledningsanlæg ..
11 Driftsmidler og inventar .

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer .

ANLÆGSAKTIVER I ALT .

Varebeholdninger
Brændsel .

Tilgodehavender
Mellemregning forbrugere til indregning i kommende års priser .
Tilgodehavende for salg af el m.v .
Tilgodehavende vedr. satsændring el .
Diverse tilgodehavender ..
Tilgodehavende efterbetalinger hos forbrugere, årsopgørelser ..
Periodeafgrænsningsposter .
Tilgodehavende lnoms .

Likvide beholdninger
Nr. Nebel Sparekasse .
Sydbank .

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .

AKTIVER I ALT .

Side 10

2012/13

13.681.241
11.663

13.692.904

1.000

2011112

12.639.340
17.927

12.657.267

1.000

1.000 1.000

13.693.904

134.355

12.658.267

128.690

1.679.270 857.666
1.173.069 1.080.416
711.179 O
30.805 26.039

972.911 277.765
21.355 21.047
20.360 297.240

4.608.949 2.560.173

42.496
O

42.496

4.785.800

18.479.704

42.453
948.365

990.818

3.679.681

16.337.948



PASSIVER

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT ..

Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld, Kommunekredit .
Anden gæld (forudbetalt tilslutningsafgift) ..
Kortfristet andel af langfristet gæld ..

12 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet andel af langfristet gæld ..
Kassekredit, Sydbank ..
Biogas .
Skyldige omkostninger og byggeudgifter .
Indeholdt A-skat .
Feriepengeforpligtelse .

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ..

PASSIVER I ALT ..

13 Pantsætninger og eventualforpligte1ser m.v.
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2012/13 2011/12

o o

12.505.732 13.000.000
12.000 12.000

-508.054 -494.268

12.009.678 12.517.732

508.054 494.268
3.387.213 O
1.630.604 2.517.643
648.632 517.792
74.373 71.955

221.150 218.558

6.470.026 3.820.216

18.479.704 16.337.948

18.479.704 16.337.948



Noter til årsrapporten

Omsætning
Varmeproduktion
Abonnementsbidrag .
Effektbidrag .

Forbrugsbidrag, 16.090 mwh (2011/12: 15.313 mwh) .

Elproduktion
Salg af el, 13.373 mwh (2011/12: 10.078 mwh) .
Tilgodehavende ultimo vedrørende satsændring .

Omsætning i alt .

2 Produktionsomkostninger
Brændselsolie (forbrug: 3.175 ltr.) .
Biogas 5,086 mill. m3 (2011/12: 4,186 mill. rrr'). .
Flis 16.191 Gj .
Nox og metanafgift .

Forsikringer .
Vedligeholdelse af kedler/flisanlæg .
Vedligeholdelse af motorer/motorolie .
Vedligeholdelse af produktionsanlæg i øvrigt .
Lej e af gasmotorer .
Autodrift varevogne (- refusion) .
Kommunale forbrugsafgifter o.l ..
El og kemikalier .
Lønomkostninger, jf. note 6 ..
Afskrivninger, jf. note 7 .

Produktionsomkostninger i alt .

Side 12

2012/13 2011/12

1.251.699 1.255.583
2.059.721 2.059.226

3.311.420 3.314.809
7.203.855 6.846.912

10.515.275 10.161.721

10.647.756 7.914.615
711.179 o

21.874.210 18.076.336

23.850 164.289
15.207.803 12.379.390

847.687 1.234.143
740.769 292.668

16.820.109 14.070.490
145.523 158.388
43.593 111.601

1.043.290 438.314
243.200 167.541
344.420 342.891

5.247 7.963
6.546 38.357

195.356 220.284
649.938 663.773
489.323 250.300

19.986.545 16.469.902



Noter til årsrapporten

3 Distributionsomkostninger
El .
Vedligeholdelse afledningsnet, stik 0.1... .
Vedligeholdelse af målere, herunder målerkontrol ..
Autodrift varevogne (- refusion) .
Lønomkostninger, jf. note 6 .
Afskrivninger, jf. note 7 ..

Distributionsomkostninger i alt.. .

4 Administrationsomkostninger
El .
Telefon og internet .
Møder, fortæring og repræsentation .
Rengøring kontorer .
Porto og PBS/bankgebyr .
Kontingenter, abonnement m.v .
Kontorholdsudgifter (ine!. EDB-programmel o.l.) .
Annoneer og reklame ..
Bogføringsassistanee .
Revision og regnskabsassistanee ine!. budgetter m.v .
Revisorhonorar vedrørende selvevaluering .
Konsulentassistanee .
Tab på forbrugere .
Energispare Center/energispareforanstaltninger .
Lønomkostninger, jf. note 6 ..

Administrationsomkostninger i alt .

5 Andre drifts indtægter
Salg materialer/udført arbejde ..
Udgifter materialer/underentreprenører .
Lønomkostninger, jf. note 6 .

Andre drifts indtægter i alt .
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2012/13 2011/12

18.378 20.724
803.719 116.546
30.743 76.818
15.741 23.890

345.410 292.827
185.761 161.136

1.399.752 691.941

4.084 4.605
28.780 24.845
24.535 45.389
28.643 32.259
43.280 46.592
61.916 56.265
14.314 66.257
26.137 3.348
39.150 38.396
63.898 75.695
37.544 O

O 1.430
O 15.351

92.175 62.969
439.635 434.314

904.091 907.715

11.377
-7.545
-1.400

39.640
-10.707
-20.000

2.432 8.933



Noter til årsrapporten

6 Lønninger m.v.
Udbetalt løn .
Pensions bidrag .
Honorar til formand og næstfonnand .
Lønrefusion Hemmet .
Feriepenge regulering ..
ATP 0.1 ..
Kursusudgifter .
Øvrige personaleudgifter .
Arbej dstøj .

Lønninger m.v. i alt .

Beløbet er fordelt på følgende poster:
Produktionsomkostninger .
Distributionsomkostninger ..
Administrationsomkostninger ..
Andre driftsindtægter .

7 Afskrivninger
Kraft/varmeværk med tilhørende bygning .
Ny gasmotor .
Distributionsnet og stikledninger .

Afskrivninger i alt. .

Beløbet er fordelt på følgende poster:
Produktionsomkostninger .
Distributionsomkostninger .
Administrationsomkostninger .

8 Finansielle indtægter
Renter fra forbrugere m.m .
Renter afbankindestående .

Finansielle indtægter i alt ..
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2012/13 2011/12

1.316.439 1.273.743
309.947 333.169
25.000 25.000

-282.402 -271.541
2.592 1.070

37.324 36.218
20.930 1.391
2.640 3.106
3.913 8.758

1.436.383 1.410.914

649.938 663.773
345.410 292.827
439.635 434.314

1.400 20.000

1.436.383 1.410.914

96.851
392.472
185.761

96.850
153.450
161.136

675.084 411.436

489.323
185.761

o

250.300
161.136

o

675.084 411.436

6.500
43

500
53

6.543 553



Noter til årsrapporten

9 Finansielle udgifter
Renter kreditforeningslån .
Renter pengeinstitut .
Renter kreditorer .
Regulering renteperiodisering ..
Låneomkostninger .

Finansielle udgifter i alt .

10 Varmeværk samt ledningsanlæg
Anskaffelsessum primo .
Årets tilgang .
Årets afgang .

Anskaffelsessum ultimo .

Afskrivninger i alt primo ..
Årets afskrivning .

Afskrivninger i alt ultimo ..

Regnskabsmæssig værdi ultimo .

Side 15

2012113 2011112

356.701 3.335
40.312 117.277

O 457
17.388 45.327

O 1.700

414.401 168.096

24.083.652 13.035.221
1.710.721 11.048.431

O O

25.794.373 24.083.652

11.444.312 11.039.139
668.820 405.173

12.113.132 11.444.312

13.681.241 12.639.340

Forts.! ..



Noter til årsrapporten

IO Varmeværk samt ledningsanlæg
Anskaffelsespris værk 1995/96 .
Modtaget tilskud .
Henlæggelser tidligere år .

Afskrevet tidligere år .

Nyt ledningsnet t/kraftvanneværk 1995/96 ..
Nyanlæg ledningsnet 1995/96 ..

Afskrevet tidligere år .
Årets afskrivning (afskrives over 20 år) .

Nyanlæg ledningsnet 1996/97 ..
Indbetalte tilslutnings afgifter .

Afskrevet tidligere år .
Årets afskrivning (afskrives over 20 år) .

Lagerbygning 1999/00 .
Afskrevet tidligere år .

Forbedring ledningsnet 2005/06 .
Afskrevet tidligere år .
Årets afskrivning (afskrives over 20 år) .

Akkumuleringstank og SRO 2008/09 ..
Henlæggelser tidligere år .

Afskrevet tidligere år .
Årets afskrivning (afskrives over 15 år) .

Side 16

2012/13

16.027.661
-2.070.800
-6.700.000

7.256.861
-7.256.861

2.513.526
156.124

2.669.650
-2.295.891
-133.482

240.277

273.383
-117.397

155.986
-124.800

-7.800

23.386

90.521
-90.521

270.000
-81.000
-13.500

175.500

2.993.800
-1.560.000

1.433.800
-372.348
-90.587

970.865

2011/12

16.027.661
-2.070.800
-6.700.000

7.256.861
-7.256.861

o o

2.513.526
156.124

2.669.650
-2.162.409
-133.482

373.759

273.383
-117.397

155.986
-117.000

-7.800

31.186

90.521
-90.521

o

270.000
-67.500
-13.500

189.000

2.993.800
-1.560.000

1.433.800
-281.761
-90.587

1.061.452

Forts.! ..



Noter til årsrapporten

Forbedring ledningsnet 2010/11
Tilgang i året (Rosenvænget) ..
Indbetalte tilslutningsafgifter .

Afskrevet tidligere år .
Årets afskrivning (afskrives over 15 år) .

Ny gasmotor inc!. udvidelse bygning 2011/12 .
Afskrevet tidligere år .
Årets afskrivning (afskrives over 30 år) .

Ny gasmotor inc!. udvidelse bygning 2012/13, rest ..
Årets afskrivning (afskrives over 30 år) ..

Forbedring ledningsnet 2012/13 (Solhøjvej/TorvetlKollevej) .
Årets afskrivning (afskrives over 20 år) 6 mdr. i dette år. .

Kraftvarmeværk og anlæg i alt., .

Side 17

2012/13 2011112

150.000 150.000
-54.684 -54.684

95.316 95.316
-6.354 O
-6.354 -6.354

82.608 88.962

11.048.431 11.048.431
-153.450 O
-368.281 -153.450

10.526.700 10.894.981

725.721 O
-24.191 O

701.530 O

985.000
-24.625

O
O

960.375 O

13.681.241 12.639.340



Noter til årsrapporten

2012/13 2011/12

Il Driftsmidler og inventar
Anskaffelsessum primo .
Tilgang i året .

31.317 31.317
O O

31.317 31.317
-13.390 -7.127
-6.264 -6.263

11.663 17.927

Afskrevet tidligere år .
Årets afskrivning (afskrives over 5 år) .

Driftsmidler og inventar i alt .

12 Langfristet gæld

Prioritetsgæld .
Anden gæld .

Gæld i alt
ultimo

12.505.732
12.000

Kortfristet
andel

508.054
O

Restgæld efter
5 år

9.819.748
12.000

12.517.732 508.054 9.831.748

13 Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v.
Pantsætninger
Ingen.

Eventualforpligtelser
Selskabets lejeforpligtelse vedrørende gasmotorer andrager årligt ca. kr. 344.000 og ophører i 2016.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig gælds-, kautions- eller garantiforpligtelser, ligesom det heller
ikke har foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser udover det i regnskabet og noterne anførte.
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