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Næstved, den 21. november 2012

Erklæring vedrørende selvevaluering for 2008/09, 2009/10 og 2010/11.
Ledelsens redegørelse vedrørende overholdelse af reglerne om priser på baggrund af resultatet af revisors
arbejde og dennes revisionsberetning og erklæring for, hvordan der vil blive rettet op på påpegede forhold,
og hvordan virksomheden fremover vil forholde sig:
Vi har gennemgået revisionsberetning vedrørende Næstved Varmeværk, der er udarbejdet af
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerskab
Revisor har overfor for os dokumenteret:
 At denne er godkendt som statsautoriseret revisor, jf. revisorlovens §§ 3 eller 10, eller er godkendt til
midlertidigt eller lejlighedsvis afgivelse af erklæring, jf. revisorlovens § 11,
 At denne har kendskab til og erfaring med regnskaber baseret på lov om varmeforsyning, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3 og 4.
Revisor har ikke været varmeforsyningens sædvanlige revisor. Revisor har ikke udført andre opgaver for
varmeforsyningsvirksomheden samtidig med udfærdigelsen af revisionsberetningen/afgivelse af erklæring
og heller ikke udført andre opgaver for virksomheden i den periode, som selvevalueringen vedrører. Det
samme gælder andre revisorer i den virksomhed, som revisoren er tilknyttet.
Vi er enige i revisors konklusioner, jf. revisors erklæring samt revisionsberetning.
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Som følge af revisors konklusioner, jf. revisors erklæring samt revisionsberetning vil vi iværksætte følgende
i indeværende regnskabsår:


Med hensyn til aktivering af småanskaffelser er praksis ændret på området således, at småanskaffelser fremover aktiveres og afskrives over 5 år.



I priseftervisning til Energitilsynet er der pr. 31. maj 2011 sammenlagt henlagt 1.130.682 kr. vedrørende feriepengeforpligtelse. Dette beløb vil ved næste priseftervisning for regnskabsåret 2012/13
blive tilbageført til varmeforbrugerne.



Forholdet omkring registrering af tilslutningsbidrag som indskudskapital er korrigeret i priseftervisningen for regnskabsåret 2011/12. Der henvises i øvrigt til tidligere korrespondance med Energitilsynet om dette emne.



Forklaring til afvigelse vedrørende afskrivninger mellem budget og prisanvisning vil fra og med priseftervisningen 2012/13 tilgå Energitilsynet.

Denne erklæring er godkendt af varmeværkets bestyrelse den 21. november 2012.

Med venlig hilsen

Lindy Nymark Christensen
Formand

Jens Andersen
Direktør

Vedlagt: revisionsberetning vedrørende selvevaluering.
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