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Ledelsespategning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 1. juli 2012 - 30. juni
2013 for Nykabing Sjaslland Varmevaerk a.m.b.a.
Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabsloven.
Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestremme for 2012/13.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nyk0bing Sj., den 2. oktober 2013
Bestyrelse

Rene Pape

Holger Wittrock

formand

naestformand

lb Christiansen

Per Christiansen

Robert Krogsgaard
sekretaer

Mikkel Henriksen
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D e n uafhaengige revisors erklaeringer
Til andelshaverne i Nykobing Sj. Varmevaerk a.m.b.a.
Vi har revideret arsregnskabet for Nykobing Sj. Varmevaerk a.m.b.a. for regnskabsaret 1. juli 2012 - 30.
juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, pengestromsopgorelse og
noter. Arsregnskabet aflaegges efter arsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for 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, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udf0rt
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge
dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udf0rer revisionen
for at opna hoj grad af sikkerhed for, at arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation.
En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for de belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed 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 valg af regnskabspraksis
er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesentation af arsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
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. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestromme for regnskabsaret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.
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D e n uafhaengige revisors erklaeringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlaest 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.
Supplerende oplysninger
Vi har ikke foretaget revision af det i ledelsesberetningen viste budget, og vi kan derfor ikke udtale os herom.

Holbaek, den 2. oktober 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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