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LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. juni - 31.
december 2018 for NYKØBING M FJERNVARMEVÆRK AMBA.
Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. juni - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Nykøbing Mors, den 6. marts 2019

Direktion:

Bestyrelse:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen for NYKØBING M FJERNVARMEVÆRK AM 8 A

Konklusion

Vi har revideret det interne årsregnskab for NYKØBING M FJERNVARMEVÆRK AMBA for regnskabsåret
1. juni - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab udarbejdes efterårsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. juni - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisten 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 det interne årsregnskab". Vi
er uafhængige af 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 øvrige
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 det interne årsregnskab

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab 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 sikkerhed, 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. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af det interne årsregnskab.
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:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, 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 at 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.
• 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 effektiviteten af selskabets interne kontrol.
• 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

•

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af det interne årsregnskab 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 fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
det interne årsregnskab 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 ikke
længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af det interne årsregnskab,
herunder noteoplysningerne, samt om det interne årsregnskab afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne
årsregnskab 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
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med det interne årsregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nykøbing Mors, den 6. marts 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

~~
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23414
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og levering af varme og el.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Omlægningen af værkets regnskabsår til kalenderåret fra og med 01-01-2019, som blev vedtaget på
sidste års generalforsamling, er efterfølgende som det er påkrævet efter vedtægten, godkendt af
Morsø Kommune.
Varmesalg, varmepris, elsalg

Der var for perioden budgetteret med et varmesalg til værkets forbrugere på 16.800 MWh.
Varmesalget endte på 16.106 MWh.
Fjernvarmeværket sælger el på den nordiske elbørs, Nordpool, gennem Markedskraft Danmark. Der er i
regnskabsåret produceret 5. 977 MWh el.
Der har i varmeåret som sædvanligt været en tilvækst af forbrugere. Tilvæksten skyldes særligt
konvertering fra oliefyring til fjernvarme. Der er ved varmeårets udgang 1.882 forbrugere. Varme- og
tilslutningspriser er fortsat på et niveau, der gør det fordelagtigt at konvertere oliefyringsanlæg til
fjernvarme.
Varmeprisen har i perioden været på kr. 350 plus moms pr. MWh. Samme niveau som regnskabsåret før.
Produktions- og distributionsanlæg, gas- og elpriser
Kraftvarmeanlæg

Der har i året været god økonomi i drift med kraftvarmeanlæggets motor 3, der har produceret 35 % af
varmen. Motoren leverer, som det var forventet, igen en større del af varmeproduktionen, fordi der
kan drages nytte af den ekstra kapacitet i tankanlægget på Færøvej, og fordi elprisen har været
stigende.
Driften er stort set indstillet på kraftvarmeanlæggene motor 1 og 2. Motorerne startes alene for
afprøvning i forhold til at dokumentere opretholdelse af det kraftvarmekrav, der påhviler værket.
Elkedelanlæg

Værkets elkedel har i perioden produceret 20 % af varmen, 4.257 MWh, til en gennemsnitlig
produktionspris på ca. kr. 345/MWh.
Værket er fortsat ( jvf. sidste års beretning ) i dialog med Thy-Mors Energi A/S om den pris, NMFV
betaler i nettarif, transmissionsnettarif og systemtarif for de MWh el, elkedlen optager direkte fra
værkets eget kraftvarmeanlæg. Værkets driftsleder har planlagt møde, hvor spørgsmålet forventes
drøftet. Mødet holdes først efter, at beretningen er udarbejdet. Som omtalt i beretningen for forrige
år, vil imødekommelse af værkets synspunkter kunne medføre en vis besparelse for værket.
Egetforbrug af el

Elforbruget til eget forbrug var 190.000 kWh, hvilket svarer til 8, 79 kWh el/produceret MWh varme.
Elforbruget pr. MWh varmeproduktion er på samme niveau som for samme periode de seneste år. Der
er ingen fastprisaftaler omkring køb af el til værkets eget forbrug.
Gaskede lan læg

Gaskedelanlægget har samlet produceret 26 % af varmen i året. Der var i budgettet for perioden regnet
med en gennemsnitlig gaspris på kr. 1, 70/Nm3. Det har ikke været muligt at købe gas til budgetprisen,
der fra april 2018 til december 2018 steg fra et niveau på 1,6/Nm3 til 2,25/Nm3. Det ser på nuværende
tidspunkt også ud til, at det kan blive vanskeligt at fastholde stabile gaspriser i resten af 2019.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat)
I sidste år beretning blev det omtalt, at værket havde sendt en klage til Energitilsynet over det forhold,
at NMFV' s to centraler af Naturgasselskabet HMN afregnes forskelligt mht. gasdistributionspris, uagtet
de to gaskedelanlæg hører under samme CVR-nummer og leverer varme til samme rørledningsnet.
Klagen er fortsat under behandling.
Selvarmeanlæg

Anlægget har i perioden leveret 4. 178 MWh varme til centralen på Kjærgaardsvej. Det svarer til 19% af
årets varmeleverance til byen på 21.426 MWh. Der har været - og der er stadig - en del problemer med
anlægget.
Ved udgangen af 2018 er der fortsat indtrængende fugt i panelerne. Problemet var også til stede og
omtalt i sidste års ledelsesberetning. Det har i mellemtiden vist sig, at også andre værker har haft
tilsvarende problemer med paneler fra leverandøren.
Den indtrængende fugt har forårsaget misfarvninger på mange paneler. En misfarvning, der desværre
påvirker panelernes ydelse, da denne netop fremkommer ved, at panelerne har den rette
beskaffenhed. Der er på denne baggrund fortsat ikke underskrevet dokument om tilfredsstillende 1 års
gennemgang. Værket afventer, at panelleverandøren udskifter defekte paneler og bringer anlægget i
en tilfredsstillende stand.
Ledningsnettet

Vandpåfyldning til ledningsnettet var 1.370 m3, hvilket svarer til et gennemsnit på ca. 7 m3/døgn. I
nævnte vandmængde er medregnet den del, som under tiden må tappes fra ledningsnettet i forbindelse
med nyetableringer samt renoveringsarbejder på ledninger og ventilbrønde.
Der har i perioden ikke været større vandtab fra bygninger. Der har dog været et par enkelte episode,
hvor defekte stikledninger forårsagede vandtab gennem længere tid.
Værket hjemtager målerdata dagligt og reagerer således på større forskelle i vandforbrug fra dag til
dag.
Der har været et ledningstab på 5.262 MWh. Tabet er normalt for perioden. Nettet termograferes
fortsat mindst en gang årligt, hvorved begyndende skader oftest opdages, før de bliver til brud.
CO2 kvoter

Der er ikke handlet CO2 kvoter. CO2 udledningen fra værket er rapporteret til Energistyrelsen, idet
der er afleveret kvoter i forhold til udledningen i kalenderåret 2018.
CO2 kvotetildelingen for årene 2019-2020 er:
•
2019: 3.801 stk.
•
2020: 3.01 O stk.
•
I alt: 6.811 stk.
Værket har en CO2 kvotebeholdning på 14.841 stk. efter returnering af 8.956 stk. for 2018.
Dette tal lagt sammen med tildelingen for årene 2019-2020 giver 21.652 stk. eller 10.826 kvoter for
hvert af årene 2019 og 2020.
I feb. 2019 er prisen på CO2 kvoter i størrelsesordenen kr. 160 pr. stk. Med et forbrug på 4.000.000
Nm3 gas år. år udleder NMFV årligt ca. 9.000 tons CO2 og værket vil potentielt have en samlet
omkostning hertil på 9.000 tons x 160 kr.Iton= kr. 1.440.000.
Antages værket i næste kvoteperiode, 2021-2025, "kun" at få tildelt ca. 3.000 gratiskvoter/år, skal der
med det nuværende prisniveau for CO2 kvoter regnes med en årlig omkostning på ca. kr. 960.000 pr.
år. Det er for varmeprisen i kommende periode derfor af stor betydning, at værket også i næste
kvoteperiode tildeles størst muligt antal gratiskvoter, eller at værket får mulighed for at anvende
andet brændsel eller energiform, som ikke er C02-kvotebelagt.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat)
Øvrige bemærkninger

Det er vurderingen, at værkets produktionsanlæg er veltrimmet og fremtidssikret.
Forbrugernes opmærksomhed henledes i øvrigt på, at det er hensigtsmæssigt at følge eget forbrug
enten via jævnlige aflæsninger af egne målere eller direkte på http:/ /www.nykoebingmfjernvarme.dk/
eller ved hjælp af E-forsynings-app, der kan downloades via værkets hjemmeside.
Årets over- underdækning

Det samlede resultat af driften i de sidste 7 måneder af 2018 er, at der hos forbrugerne er opkrævet et
for lille beløb (underdækning). Årets underdækning, der er på ca. tkr. 1. 700, vil blive indregnet i
varmeprisen for det kommende år.
Der henstår ikke uafklarede spørgsmål om indregning af over- og underdækninger fra tidligere år.
Det produktionsuafhængige tilskud, værket gennem en længere årrække har modtaget, bortfaldt med
udgangen af 2018. I budgettet for de sidste 7 måneder af 2018 var der regnet med et tilskud på ca.
tkr. 4.481, hvilket ville svare til en påvirkning af varmeprisen på kr. 185 pr. MWh. Virkeligheden meldte
sig imidlertid før ventet, idet elprisen i perioden steg markant, således at det produktionsuafhængige
tilskud i flere måneder nærmest udeblev. Værket har i perioden juni 2018 til december 2018 i alt
modtaget tkr. 1.268.
Prisbudget 2019

Der budgetteres med et varmesalg på samme niveau som for året 2017 på 39 .100 MWh.
Varmeprisen i 2019 er ændret til kr. 440 pr. MWh. Fast bidrag, der afregnes pr. kvadratmeter
boligareal iht. BBR-oplysninger er uændret kr. 20 pr. kvadratmeter. Fast abonnement er uændret kr.
500 pr. installation.
Varmeprisen for et standardhus på 130 m2 og et energiforbrug på 18, 1 MWh er
13.830,00 kr.lår, inkl. moms.

2019 herefter

Forrentning af indskudskapital

Energitilsynet har godkendt, at forrentning af indskudskapital kan indregnes i varmeprisen. Det drejer
sig om en samlet forrentning på t.kr. 307 for årene 2010-2018. Der er truffet beslutning om at indregne
ovennævnte beløb i varmeprisen for 2019.
Investeringsbudget for 2019

Der budgetteres med følgende investeringer:
•

Investering i ledningsnet tkr. 400.

Samlet investering i perioden 1. januar - 31. december 2019: tkr. 400.
Budget for henlæggelse for 2019

Det var oprindeligt forventet, at der skulle foretages henlægges i perioden 1. januar - 31. december
2019 på tkr. 1.500 til investering i solpaneler. Grundt udviklingen i 2018 er det besluttet at justere
budgettet således, at der ikke foretages henlæggelser i perioden 1. januar - 31. december 2019.
Samarbejde med andre værker

Værket har fortsat fælles vagtaftale med Sdr. Herreds Kraftvarmeværker (SHKV), og de to værkers
kontakt med forbrugerne varetages af værkernes kontorpersonale, som begge har arbejdsplads på
kontoret hos NMFV, der oppebærer et årligt honorar.
Betydningsfulde begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtrådt væsentlige begivenheder, som ikke er omtalt foran.
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Forventninger til det kommende år

Der forventes i det indeværende varmeregnskabsår ikke at ville ske væsentlige ændringer i værkets
produktionsforhold eller økonomiske forhold, som ikke allerede er indregnet i budgettet for det
indeværende år.
På sigt er det, som det er afspejlet i henlæggelsesbudget, forventningen, at det vil være økonomisk
hensigtsmæssigt at foretage investeringer i et yderligere antal solpaneler om end der som nævnt er
opmærksomhed på at udnytte andre alternative muligheder som måtte vise sig.
Værket er som andre tilsvarende værker i de kommende år forpligtet til at have skærpet
opmærksomhed på effektivisering og besparelser, hvor det er muligt.
Værkets sonderinger om samarbejde med andre lokale værker har indtil videre ikke udmøntet sig i
konkrete tiltag.
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RESULTATOPGØRELSE 1.JUNI- 31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING

.

Produktionsomkostninger................................................
BRUTTORESULTAT

.

Salgs- og distributionsomkostninger...................................
Administrationsudgifter..................................................
Andre driftsindtægter....................................................
DRIFTSRESULTAT

2

3, 4
4, 5
6

.

Finansielle indtægter.....................................................
Finansielle omkostninger................................................

7
8

2018

2017

7 mdr.

12 mdr.

kr.

kr.

16.031.035

31.391.982

-12.560.125

-25.370.611

3.470.910

6.021.371

-1.390.730
-1.306.884
102.855

-2.271.302
-2.196.965
247.928

876.151

1.801.032

o
-876.151

1.905
-1.802.937

RESULTAT FØR SKAT

.

o

o

Skat af årets resultat

.

o

o

ÅRETS RESULTAT

.

o

o
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Grunde og bygninger
Distributionsnet, sol varmeanlæg og kraftvarmeværk
Andre anlæg og inventar

Note

.
.
.

Materielle anlægsaktiver...............................................

9

2018

2017

7 mdr.
kr.

12 mdr.
kr.

10.143.920
42.802.188
37.638

10.623.410
45.314.025
43.989

52.983.746

55.981.424

52.983.746

55.981.424

ANLÆGSAKTIVER

.

Råvarer og hjælpematerialer

.

385.142

406.906

Varebeholdninger

.

385.142

406.906

454.004
4.300.466
147.741
556.741

1.612.675
812.664
65.348

Tilgodehavende fra salg
.
Andre tilgodehavender...................................................
Periodeafgrænsningsposter
.
Underdækning
.

10

o

Tilgodehavender

.

5.458.952

2.490.687

Likvider

.

15. 762.854

12.968.482

OMSÆTNINGSAKTIVER.

.

21.606.948

15.866.075

AKTIVER

.

74.590.694

71.847.499
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BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER

Basisegenkapital.

Note

.

2018
7 mdr.
kr.

2017
12 mdr.
kr.

2.626.688

2.626.688

EGENKAPITAL.............................................................

11

2.626.688

2.626.688

Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetalinger...................

12

9.652.580

8.961.392

9.652.580

8.961.392

49.835.917
49.835.917

53.126.524
53.126.524

3.820.926
7.455.374
1.199.209
12.475.509

3.772.754
699.798
1.517.778
1.142.565
7.132.895

HENSATTE FORPLIGTELSER

.

Kreditinstitutter
.
Langfristede gældsforpligtelser.......................................
Kortfristet del af langfristet gæld.....................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser
.
Anden gæld..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overdækning
.
Kortfristede gældsforpligtelser
.

13
13
14

o

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

62.311.426

60.259.419

PASSIVER

.

74.590.694

71.847.499

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

15

Afstemning mellem årsregnskabsloven og
varmeforsyningsloven

16

14

NOTER

2018
7 mdr.
kr.

2017
12 mdr.
kr.

5.553.884
2.996.870
5.204.205
1.267.958
1.699.306

13.576.441
2.271.957
8.884.360
6.930.418
-512.994

-691.188

241.800

16.031.035

31.391.982

14.582.381
1.800.696

Nettoomsætning

1

Salg af varme
.
Salg af el
.
Faste bidrag
.
Produktionstilskud mv
.
Årets resultat efter varmeforsyningsloven til indregning i
kommende års priser
.
Årets regulering af tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger..

Produktionsomkostninger
Forbrug af naturgas
Forbrug af el, elkedel
Forbrug af olie
Forbrug af el til drift
Forbrug af naturgas, el og olie

.
.
.
.
.

7.033.099
1.463.024
2.576
142.716
8.641.415

16.383.077

Kemikalier og vand mv
Forsikring
Produktionsløn inkl. vagt
Ejendomskat
Vedligeholdelse produktionsanlæg
Vedligeholdelse grunde og bygninger
Diverse omkostninger
Afskrivninger tekniske anlæg og maskiner
Afskrivninger bygninger
Øvrige produktionsomkostninger

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

33.369
140.594
318.246
46.234
605.973
89.669
954
2.204.181
479.490
3.918.710

166.855
250.393
538.088
55.576
3.346.684
13.734
15.369
3.778.852
821.983
8.987.534

12.560.125

25.370.611

638.327
143.718
16.914
202. 919
1.506
412
140.923
246.011

911.087
374.699
60.508
345.598
52.922
80.924
445.564

1.390.730

2.271.302

Salgs- og distributionsomkostninger
Vedligeholdelse hovedledninger mv
Vedligeholdelse stikledninger
Vedligeholdelse brønde og kloak
Afskrivninger målere.
Måleromkostninger
Måleraflæsning
Miljø, forskning og udvikling
Afskrivning ledningsnet

Medarbejderforhold
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
3 (2017
12 mdr.: 3)

Note

2

o
o

3
.
.
.
.
.
.
.
.

o

4
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NOTER

2018
7 mdr.
kr.

2017
12 mdr.
kr.

18.847
447.715
10.111
30.625
30.632
83.000
40.478
20.502
137.206
25.705

47.842
761.229
7.575
52.500
52.512
138.300

5

Administrationsudgifter

Bestyrelse.
Ledelse inkl. vagt
Generalforsamling
Formandshonorar
Udvalgshonorar
Revision
Anden regnskabsmæssig assistance
Forsikringer.
Kontingenter.
Bankgebyrer
Konsulent
Energibesparelse
Forbrugerinformation.
Regulering feriepengeforpligtelse
Øvrige administrationsløn
Personaleomkostninger.
Kontorartikler, telefon, porto mv
Rengøring
Inkasso omkostninger og tab på fordringer
Tab på fordringer
Vedligeholdelse bygninger
Øvrig administration
Afskrivninger og småanskaffelser.

Andre driftsindtægter
Udlejning
Gebyrer
Salg af materialer og ydelser.

Finansielle indtægter
Diverse

Finansielle omkostninger
Kassekreditter
Kommunekredit
Prioritetsgæld
Garantiprovision
Kreditorer
Amortisering af kurstab og låneomkostninger.

Note

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

o

42.287
19.235
11.785
15.770

22.877
245.324
47.899
2.655
20.866
4.027
7.927
388.753
46.263
125.662
46.708
11. 530
42.967
63.474
17.100
42.975

1.306.884

2.196.965

60.355
25.000
17.500

67.286
50.350
130.292

102.855

247.928

o

1.905

o

1.905

50.070
273.622
260.488
129.424
40
162.507

67.530
485.843
842.033
236.389
187
170. 955

876.151

1.802.937

o

20.328
4.840
-45.433
228.657
31.364
105.882
27.348

o

6
.
.
.

.

7

8
.
.
.
.
.
.
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NOTER

Note
Materielle anlægsaktiver

9
Distributionsnet,
Grunde og solvarmeanlæg og
bygninger kraftvarmeværk

Andre anlæg og
inventar

603.198
9.419
612.617

Kostpris 1. juni 2018
Tilgang
Kostpris 31. december 2018

.
.
.

29.072.471

142.335.609
141.274
142.476.883

Af- og nedskrivninger 1. juni 2018
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2018

.
.
.

18.449.061
479.490
18.928.551

97.021.584
2.653.111
99.674.695

559.209
15.770
574.979

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 ..

10.143.920

42.802.188

37.638

2018
7 mdr.
kr.

2017
12 mdr.
kr.

3.546.322
754.144

220.281
592.383

4.300.466

812.664

29.072.471

o

Andre tilgodehavender
Moms og afgifter
Diverse tilgodehavender inkl. elsa lg

10
.
.

Egenkapital

11

Egenkapital 1. juni 2018 ........................................................
Egenkapital 31. december 2018 .............................................

Basisegenkapital

I alt

2.626.688

2.626.688

2.626.688 2.626.688

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

12

Ikke
anvendte
henlæggelser

Afskrivninger
på
an lægsaktiver

Tab på
debitorer

Saldo primo .............................
Henlæggelser i året. ..................
Forskel i prismæssige og
regnskabsmæssige afskrivninger....
Hensættelse til imødegåelse af
debitortab ..............................

1.500.000
900.000

7.540.392

-79.000

o

Saldo ultimo •••••••.••.••.••••..•••.••.

I alt

o

8.961.392
900.000

-186.812

o

-186.812

o

o

-22.000

-22.000

2.400.000

7.353.580

-101.000

9.652.580

o
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NOTER

Note
Langfristede gældsforpligtelser

13
31/12 2018
gæld i alt

Kreditinstitutter

53.656.843

31/122017
gæld i alt

Afdrag
2018

3.820.926 35.225.878 56.899.278

3.772.754

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

53.656.843 3.820.926 35.225.878 56.899.278 3.772.754

Anden gæld
A-skat og AM-bidrag
Feriepengeforpligtelse
Skyldige forbrugere
Diverse skyldige beløb

2018
7 mdr.
kr.

2017
12 mdr.
kr.

46.964
213.656
766.078
172.511

48.114
259.089
665.210
545.365

1.199.209

1.517.778

14
.
.
.
.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, 53.657 tkr., er der givet pant i grunde og
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør 10.144 tkr. ligesom
selskabets øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december
2018 udgør 42.840 tkr., skønnes at være omfattet af pantsætningen.

15

Afstemning mellem årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
.
691.188
Årets over-/underdækning
.
-1.699.306
Årets resultat før årsreguleringer
..
-1.008.118
Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger
.
3.148.370
Afskrivninger indregnet i varmeprisen jf. varmeforsyningsloven.
-2.961.558
Henlæggelser efter varmeforsyningsloven
.
-900.000
Tilbageførte henlæggelser i året
.
o
Regulering hensættelse debitorer
.
22.000

16

Årets over-funderdækning(+ = overdækning)

.

-1.699.306

-241.800
512.994
271.194
5.434.972
-7.690.172
-1.500.000
4.000.000
-3.000
512.994
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for NYKØBING M FJERNVARMEVÆRK AM BA for 2018 er aflagt i overensstemmelse med
den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler
fra regnskabsklasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
"HVILE I SIG SELV"-PRINCIPPET
Over- og underdækninger

Værket er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet
medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i
forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerene ved indregning i
efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den
akkumulerende over- eller underdækning efter varmeforsyningsloven regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold
til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes
finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets forventede
brugstid.
Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, der vil
udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

RESULTATOPGØRELSEN
Periodisering

Salg af varme er medtaget indtil aflæsningstidspunktet og ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb,
medens elsalg er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning.
Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets
udløb.
Nettoomsætning

I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme, elindtægter samt produktionsuafhængigt
tilskud.
Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et
års levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunkt for regnskabsåret afslutning.
Årets over-/underdækning samt regulering af de tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne, indgår
som en reguleringspost i nettoomsætningen.
Produktionsomkostninger

I produktionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til produktion af varme og el, køb af
brændsel, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.
Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution, ledninger, målere,
driftsledelse, ledningstab samt af- og nedskrivninger mv.
Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration,
bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger,
driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter
hovedaktivitet.

forhold til værkets

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 egenkapitalen.
Årets resultat

I henhold til "Lov om varmeforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger
samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller
underdækning altid udgøre O kr.
Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede
indtæg-ter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen
enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i
varmeprisdannelsen.

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år
foretagne henlæggelser til investeringer. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.
Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens
bestemmelser. De forventede brugstider er:
Brugstid

Grunde og bygninger
Distributionsnet, sol- og kraftvarmeværk
Målere
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

.
.
.
.

30
10-25
10
5-7

Restværdi

år
år
år
år

0%
0%
0%
0%

Tilslutningsbidraget opkrævet hos forbrugerne modregnes i det pågældende ledningsnets kostpris.
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
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Varebeholdninger

Beholdninger af rør, målere, olie mv. måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Resultat til indregning i kommende års priser

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede
indtæg-ter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen
enten som gæld eller tilgodehavender.
Egenkapital

Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den
gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må
opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 31. maj 2018 uændret i forhold til
basisegenkapitalen pr. 1. marts 1981.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer.
Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og
henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen.
En henlæggelse efter varmeforsyningsloven er en forpligtelse efter årsregnskabsloven indtil den
planlagte investering er gennemført. Forpligtelsen er i regnskabet optaget under posten tidsmæssige
forskelle i forbrugerbetalinger enten som kortfristet eller langfristet gæld.
Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

