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GRASTEN FJERNVARME A.M.B.A, under

friviilig tikvidation c/o Kromann Reumert

Ledelsespåtegning
Likvidator har dags dato behandlet og godkendt årsrappoÊen for regnskabsåret 01.01.201g 31.12.2018 for CRÂSreru FIERNVARME A.M,B.A. under frivillig tikvidation c/o Kromann Reumert.
Årsra pporten afl ægges i overensstem m else med

å

rsre

g

nskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsra pporten i ndsti lles ti I genera lforsa ml

København, den O3.05.2019

rs Stubbe Arndal
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Den uafhæng¡ge rev¡sors rev¡s¡onspåtegning
Til kapitalcjerne i

GRASTET{ FJERNVARME A.M.B.A. under

frivillig likvidation c/o

Kromann

ReumeÊ

Konklusion
vi har revideret årsregnskabet for GRÅSTEN FIERNVARME A.M.B.A. under frivillig fikvidation c,/o Kromann
Reumeft for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn,
skabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielfe stilling pr, 3L.12.2OL8 samt af resultatet af selskabets akt¡viteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 3l.1Z.ZO7A i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 ai
selskabet 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 øvr¡ge 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den ¡nterne 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 selskabets 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 foftsat drift, medmindre ledelsen enten har tit
hensigt at likvidere selskabet, 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 síkkerhed, 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. Fejlinformation kan
opstå som følge aî besvigelser eller fejl og kan betragtes som v¿esentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har índflydelse 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:
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Den uafhæng¡ge rev¡sors rev¡s¡onspåtegn¡ng
I

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 ãt 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.

a

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 effektivateten af selskabets interne kontrol.

a

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.

a

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 selskabets
evne til at foftsætte 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 selskabet íkke længere kan fortsætte driften.

a

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 bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

i

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen,

vi udtrykker ingen form for

I tílknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ânsvar 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
ti I

årsregnskabsloven.
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Den uafhængige rev¡sors revisionspåtegn¡ng
Baseret på Oet udføfte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetn¡ngen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbeJdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentllg feJlinformation i ledelsesberetningen.
Koldlng, den 03.05.2019

Deloitte
I
Statsautdriseret

statsautorlseret revisor
MNE-nr. mne29390

erselskab

GRÂSTEN FJERNVARME A.M.B.A. under

frivi llig likvidation c/o Kromann Reumert

Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Virksomhedens hovedaktivitet har været salg af varme og produktion af el gennem det helejede datterselskab Gråsten Varme A/S (nu Sønderborg Varme A/S).
Virksomheden er trådt i frivillig likvidation som led i en sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme
A.m.b.a. (CVR-nr' 356023f 3). Sammenlægningen blev gennemført den 27. november 2019, og virksomheden trådte frivillig ¡ likvidation samme dag.

Udvlkling i aktiviteter og økonomiske forhotd
Virksomhedens resultat og økonomiske udvíkling betragtes som tilfredsstillende.
Ârets resultat blev et underskud pâlgZ t.kr. efter skat.

I henhold til sammenlægningsaftale af 14. august 2018 har (Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.) påtaget
sig, at skadesløsholde vlrksomheden for eller overtage ethvert berettiget krav eller forpligtelser, som
måtte blive fremsat mod virksomheden i perioden fra gennemførelsen af sammenlægningen og frem
til det tidspunkÇ hvor virksomheden er endeligt opløst forudsat, at virksomheden i den angivne periode
ikke foretager handlínger, der ikke str¡kt har til formål eller følge at opløse virksomheden.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til
årsrapporten.

i

dðg ikke índtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
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Resultatopgørelse for 2018

Notc

Nettoomsætning

2018
kr,

2017
kr.

0

43.305
(43.305)

Andre eksterne omkostninger

(2s.62s)

Driftsrecultat

(25.62s)

o

f709.9001

0

(73s.s2s)

o

ft.421\

0

Andre finansielle om kostn¡nger

2

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Arets resultat
Forclag

3

(735.946)

o

(736.946t

0

f736.946)

o

til resultatdisponering

Oveført resultat

GRASTEN

I

F ERNVARITE A.M,B.A. under friviilig tikvidation c/o Kromann Reumert

Balance pr. 31.12,2018

Note
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2018

alJL7

kr

kr

0

709.900

o

709.900

Anlægsaktiver

o

709.900

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

0

6.235

Udskudt skat

0

T.42L

Tilgodchavcndcr

o

7.636

Omsætningsakt¡ver

0

7.656

Aktiver

o

, 17,556

Finansielle anlægsaktiver

4
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Balance pr. 31.12,2018

Note

Virksomhedskapital

5

Overført overskud eller underskud

Egenkapital
Gæld til tilknyttede virksomheder

2018
kr.

20L7
kr.

34.767.965
(34.799.855)

(34.062.909)

(31.890)

705.O56

34.767.965

6.890

0

Anden gæld

25.000

12.500

Kortfrbtedc Aældsforpligtelser

3r.890

12.500

Gældsforpligtelser

31.890

12.sOO

o

7L7.556

Passiver
Personaleom kostn inger

1
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Egenkapitalopgørelse for 2O18

Virksomhedskapital
kr.
Egenkapital primo
Årets resultat

Egenkapital ultimo

34,767.965

Overført
overskud eller
underckud
kr.

I alt
kr.

(34.062.909)
(736.9461

705.056

0

34.767.965

(34.799.855ì

(31.8901

736.946j
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Noter

1. Pen¡onalcomkostninger
itligt antal fuldtidsansatte

Gennemsn

m eda

2018

2l,17

o

0

2018
kr.

2At7
kr.

709.900

0

709.900

o

rbejdere

2. Andre finansielle omkostninger
Fi

nansie le om kostn¡nger fra til knyttede virksom hede r
I

20la
kr
3. Skat af årets resultat
Regulering vedrørende tidligere år

L.42t
L42A

2;l)17

kr.
0

o

Kapitalandele i

tilknyttede
virksomheder
kr.

4, Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Afgange

709.900

(709 900)

Kostpris ultimo

o

Regnskabsmæssig værdi ult¡mo

o

5. Virksomhedskapital
Virksomhedskapital består af indskud fra Sønderborg Kommune (tidligere Gråsten kommune) ved stiftelse.
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Anvendt regnska bspraksis
Regnskabsklasse
Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

B

Ârsregnskabet er ðflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år

Resultatopgørclscn
Nettoomsætning
Nettoomsætning índregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder kontorholdsomkostninger.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af, renteomkostninger og tab i forbindelse med afståelse af tilknyttet

virksomheder.

Skat
Ârets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapítalen.

Balanccn

Kapitalandele ¡ tilknyttcde virksomheder
Kapitalandele i t¡lknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter den
indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige
andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet goodwill og med fradrag
eller tillæg af urealiserede koncerninterne foftjenester og tab,

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efrer den indre værdis metode under egenkapitalen.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnska bsmæssige værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der seedvanligvis svarer
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

til nominel værdi,

med fradrag af

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

af aktiver og forpl¡gtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

GRÂSTEN FJERNVARME A.M.B.A. UNdEr friViIIig IiKVidAtiON

c/o Krcmann Reumert
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Anve ndt regnska bspra ksis
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet foruentes at kunne realiseres
skudte skatteforpligtelser el ler som nettoskatteaktiver.

tll, enten ved modregning i ud-

Andre finansielle forpli gtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amort¡seret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi

