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Ledelsespategning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 1. jul i 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, beretnin-

gen omhandler. 

Arsrapporten indstilles t i l generalforsamlingens godkendelse. 

Nyk0bing Sj., den 2. oktober 2013 

Bestyrelse 

Rene Pape 

formand 

Holger Wittrock 

naestformand 

Robert Krogsgaard 
sekretaer 

lb Christiansen Per Christiansen Mikkel Henriksen 
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Den 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. jul i 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 overensstem-

melse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-

des 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 oplysnin-

ger 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 ri-

sikovurderingen 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 virksomhe

dens 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 prae-

sentation af arsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning t i l forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan

sielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestromme for regnskabs

aret 1. jul i 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 
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Den uafhaengige revisors erklaeringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold t i l arsregnskabsloven gennemlaest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillaeg t i l den gennemforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfat

telse, 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 / / ? 

statsautoriseret revisor 
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Selskabsoplysninger 

Selskabet 

Bestyrelse 

Revisor 

Pengeinstitut 

Nykobing Sjaelland Varmevaerk a.m.b.a. 

Billesvej 8-10 

4500 Nykobing Sj. 

Rene Pape (formand) 

Holger Wittrock (naestformand) 

Robert Krogsgaard (sekretaer) 

lb Christiansen 

Per Christiansen 

Mikkel Henriksen 

PricewaterhouseCoopers 

Ahlgade 63 

4300 Holbaek 

Danske Bank A/S 

Algade 21 

4500 NykabingSj. 



Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Fjernvarmevgerkets hovedaktivitet bestar i produktion og salg af fjernvarme og el. 

Udvikling i regnskabsaret 

Produktion 

Den totale arsproduktion har andraget 51.952 MWh svarende ti l en stigning pa 6,6 % i forhold t i l sidste 

ar. Samtidig er der produceret 4.536.800 kWh el, svarende ti l en stigning pa 1,5 % i forhold t i l sidste Sr. 

Stigningen i varmeproduktionen er noget lavere end stigningen i graddagene pa 18 %, hvilket er 1,9 % la

vere end et normalar. Da graddagene forrige ar var meget lavere end dette ar og faldet i varmeforbruget 

heller ikke dengang svarede t i l faldet i graddagene, sa er det naturligt at forbruget ikke i ar vokser tilsva-

rende. 

Forbrug 

Til ovennaevnte produktion er anvendt 1.136.189 ms gas til el- og varmeproduktion pa motorerne, 

3.294.900 ms gas i naturgaskedelen, 1.911.110 kg traepiller, 1.059 kg bioolie samt 315.757 kWh el. 

Det samlede gasforbrug var pa 4.431.089 ms, en stigning pa 12,4 %, mens traepilleforbruget er faldet med 

5,4 % og bio-olieforbruget er elimineret, da naturgassen er mere rentabel. Traepilleforbruget falder, da 

kedlen har faet begraenset produktionen en smule af hensyn til dens godkendte maerkeeffekt. 

Salg 

Varmesalget andrager 38.491 MWh inkl. eget forbrug, svarende t i l en stigning pa 13 % i forhold t i l sidste 

ar. 

Tabet i malere og ledningsnet kan beregnes t i l 25,1 %, hvilket er en anelse mere end sidste ar. 

Den samlede cirkulerende vandmaengde er opgjort t i l 1.212.041 ms, hvilket er en stigning pa 6,3 % lige 

som produktionsstigningen. 

Varmesalget udgor 34.039 MWh, og der er tilsluttet 5 nye forbrugere, saledes at der ved regnskabsarets 

afslutning var tilsluttet i alt 1843 forbrugere. 
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Ledelsesberetning 

Resultat 

Det endelige varmebidrag udgor kr. 19.032.594 plus faste afgifter, effektbidrag kr. 5-353-679 og abonne-

mentsbidrag kr. 1.131,775 ekskl. moms. 

Indtaegterne ved statstilskud og el-salg fra de 5 motorer/generatorer i kraftvarmevaerket udgor 

kr. 6.656.534. 

Nettoindtaegter fra salg af C0 2 kvoter, som er tilovers ved anvendelse af biobraendsel, samt diverse andre 

indtaegter udgor kr. 1.439.733, heraf er kr. 1.024.234 dog engangsindtaegter ved regulering af energiafgif-

ter for 2005-2011. 

Netto administrationsomkostningerne er over budgettet med et forbrug pa kr. 2.023.699 mod sidste ars 

1-855.974. Afvigelsen skyldes saerlig assistance t i l at opgore ovennaevnte regulering af energiafgifter med 

kr. 160.649. 

De samlede drifts-, distributions- og administrationsudgifter er opgjort ti l kr. 33.946.865 og resultat for 

afskrivninger og finansielle poster er herefter et underskud pa kr. 739.929 mod et overskud pa 

kr. 1.761.125 sidste ar. 

Varmevaerkets lan er variabelt forrentede, og derfor afhaengige af den generelle renteudvikling i markedet. 

CIBOR renten er nu ekstremt langt nede, og renteudgifterne er meget under budgettet med kr. 24.277 

mod budgetteret kr. 500.000, dog med en ekstraordinaer renteindtaegt fra SKAT pa kr. 119.765. De mang-

lende renteudgifter skyldes ogsa en forsinket igangsaettelse af solvarmebyggeriet, sa byggelansrenter ikke 

pavirker regnskabet vaesentligt endnu. 

Energipriserne i samfundet har vaeret meget svingende over aret med en svagt stigende tendens, og selv-

om naturgasforbruget er steget med 12,4 96, er den samlede pris for naturgas steget med hele 17,5 96. Om-

kostningerne t i l traepiller er stabile, hvor et mindre forbrug pa 5,4 96 gav et omkostningsfald pa 6,5 96. 

Samtidig har elpriserne som forventet vaeret ekstremt lave, og det har paradoksalt nok betydet at vi har 

naesten har kunnet fastholde de samlede el indtaegter. 

Da kraftvarmevaerkerne blev opf0rt, var elprisen sikret af en monopol-pris, men ved overgangen til frit el-

marked indforte man i stedet en kompensation t i l kraftvarmevaerkerne (gaeldende t i l og med 2018), sa 

forudsaetningerne for investeringerne er rimeligt t i l stede - lige som fx vindmoller og solpaneler far en 

hojere garanteret elpris end markedet kan baere. Nar elprisen er meget lav, udbetales der sa en godtgorel-

se (sakaldt grundbelob) pa forskellen mellem den markedsmaessige elpris og den pris vi gennemsnitligt 

ville have faet under elpris-monopolet. Det fine er, at vi far belobet uanset om vi sa producerer eller ej, sa i 

indevaerende ar har vi faet kr. 3.898.277 i grundbelob mod kr. 3.049.371 sidste ar. 

Dette modsvares af, at vi har brugt 2,4% mere gas t i l at producere el, men har tjent 36,9% mindre pa sal-

get af dette. De samlede indtaegter fra produktion af el er faldet fra kr. 7-153-448 t i l kr. 6.656.534. 
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Ledelsesberetning 

Selvom der var budgetteret med et storre underskud pa kr. 1.429.116 er det faktiske underskud efter skat 

blevet kr. 573.206. Underskuddet er kun blevet bedre end forventet ved de ekstraordinaere indtaegter fra 

afgiftsregulering, uden hvilke det ville vaere vaerre end budgetteret.Bestyrelsen indstiller t i l at underskud

det overfores og modregnes i tidligere overskud, der er henlagt til fremtidige investeringer. 

De tidligere ar har der vaeret stor tilgang i vores kob af energibesparelser, og vi har nu en del i overskud, 

hvorfor vi ikke har vaeret meget aktive pa denne front, sa der er kun udbetalt ca. det halve med 

kr. 108.989. 

Andre meddelelser 

Produktion Billesvej 

Der har i driftsaret ikke vaeret storre driftsforstyrrelser med gasmotorerne og gaskedlen. I forbindelse 

med service af motorerne har PonPower udfort gasrampeeftersyn. Varmodan har udfort oliekedel 

/gaskedel eftersyn, samt eftersyn af gaskedlens gasrampe og taethedsprovning af hovedgasinstallationen. 

Vi har selv udskiftet produktionsmalere pa alle produktionsanlaeg. 

Der er renoveret roggaskoler pa gaskedlen, og udfort en del af den nye LUFO, der skal forbedre udnyttel-

sen af gaskedlen yderligere. 

Der er i dette driftsar udfort emissionsmalinger pa alle anlaeg pa Billesvej. 

Vi har haft besog af Sikkerhedsstyrelsen, som gennemgik vores gasmotoranlaeg. Der kom et palaeg om at 

vores nogle procedure t i l transformatorrum og bryderrum blev aendret og et palaeg om en tavlevisning 

som viser brydernes ind og udkobling, nar der udfores arbejder i bryder rum. Disse mindre palaeg er ud

fort. 

Pa grund af motorernes laengere stilstandsperioder, oplevede vi at stilstandsvarmesystemet traengte til en 

aendring. Vi udforte selv de aendringer der var nodvendige, blandt andet nye cirkulationspumper pa mo-

torstilstandsvarmen - et tiltag, der har medvirket t i l en nedsaettelse af stilstandsvarmeforbruget i det sid

ste halve ar pa 53 MWh, fra 512 MWh ti l 459 MWh. 

Vi har igen i ar vaeret med i nodforsyningskonceptet hos Energinet.dk. Den 18. marts 2013 var gasmarke-

det presset pa grund af det kolde forar i hele Nordeuropa, og der blev varslet Early Warning, det laveste 

advarselsniveau i forsyningsberedskabet. Den blev afblaest igen den 27. marts 2013. Den 30. april var den 

gal igen, gasforsyningsledningen fra Nordsoen var ude af drift, samtidigt med at Stenlille gaslager havde 

et meget reduceret udtraek... som der stod pa hjemmesiden, Stenlille har et ikke planlagt serviceluk. 

Fregatvej traepilleanlaegget 

Pillefyret har kort tilfredsstillende i ar, og der har kun vaeret et almindeligt vedligehold. 
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Ledelsesberetning 

Vi er spaendt pa om vores nye leverandor af piller kan levere en pille, vi kan bruge... den er trods alt noget 

billigere, men vi har kort med dem siden sidst i maj maned, og forelobig ser det fint ud (det gik dog gait 

efter regnskabsperiodens udlob, hvor han gik konkurs). 

Distribution 
Vi har udfort de almindelige vedligeholdelsesarbejder i bronde og omlob. Henrik har vaeret pa afkolings-

jagt og har efterhanden faet en del anlaeg i balance. Stikket ved Ofelia, Algade er renoveret, og samtidigt 

blev der monteret et ventilsaet t i l Gronneparken - en rigtig god ide, idet der den 19. januar 2013 kl. 6.30 

kom en alarm om vandmangel pa Billesvej. Vi havde den dag 3 utaetheder, hvor den ene var ved Gronne

parken. 

De andre to var et "dodt" stik i en ombygning pa Dr. Schadsvej og den anden var pa Nordgardsvej. En lang 

dag, bade for vores forbrugere og os i driften. Trods et stort vandspild denne dag har vi totalt set nedsat 

spaedevandsforbruget med 32 % i forhold til sidste ar. 

Vi har faet 5 nye forbrugere tilsluttet, Henrik og Klaus har vaeret pa ledningsregistreringskursus, Et nyt 

GNSS opmalingsudstyr er taget i brug og vil blive brugt flittigt i fremtiden. 

GNSS, Global Navigation Satellite System, er et navigationssystem baseret pa bade det amerikanske GPS 

og det russiske GLONASS. De to satellitsystemer er ikke kompatible, men der er udviklet kombinerede 

modtagere, som udnytter begge systemer og saledes meget stabile og praecise. 

Administrationen 
Stig har i ar den 1. april, haft 25 jubilaeum. Jubilaeet blev holdt den 4. april, med familie, gode venner, tid

ligere og nuvaerende kollegaer. En hyggelig dag. 

Der er i ar udfort selvevaluering af revisionsfirmaet Deloitte. Selvevalueringen vedrorer varmevaerkernes 

anmeldelse af budgetter og priseftervisninger over en 3-arig periode. Dette skyldes, at det er Energitilsy-

nets erfaring fra gennemgangen af varmevirksomheder i Midtjylland, at der forekommer fejl, som vil 

kunne korrigeres ved at se pa fjernvarmevaerkernes regnskabsaflaeggelse over en periode. Det kan f.eks. 

dreje sig om vedvarende over- eller underdaekninger pa trods af nulbudgettering. 

Varmevaerket forpligtes t i l at lade en uafhaengig revisor foresta selvevalueringens regnskabsmaessige del. 

Varmevaerket har efter de nugaeldende regler pligt t i l at lade en revisor erklaere sig om de arlige prisefter

visninger t i l Energitilsynet. Gennemgangen af Midtjylland har imidlertid ogsa vist, at det kan vaere hen-

sigtsmaessigt med en gennemgang og vurdering af regnskabsaflaeggelsen, selvom denne er udfort i samar-

bejde med varmevaerkets saedvanlige revisor. Da vi allerede havde vaeret igennem Energitilsynets molle i 

forbindelse med tidligere overskud, var der ikke noget at finde hos os. 

Der er ogsa blevet arbejdet pa et nyt mere ikonisk logo til varmevaerket. Morten Buch blev bedt om at 

komme med nogle oplaeg den 26. juni 2012 og efter en del forslag valgte bestyrelsen pa julemodet den 14. 

december 2012 det nye logo. Logoet blev herefter praesenteret ved det forste spadestik pa Getsovej den 11. 

jul i 2013. 
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Ledelsesberetning 

Solvarmeproj ektet 
Varmearet startede med god nyhed den n . jul i 2012, hvor vi var meget taet pa en kobsaftale om Getsogard 

pa baggrund af kommunens ekspropriationsbeslutning. Vi lob dog ind i Jordbrugskommissionen som 

forst skulle give en dispensation t i l ophaevelse af landbrugspligten, den kom den 13. december 2012, og 

kobsaftalen for Getsogard kunne sa blive endeligt udarbejdet og godkendt af bestyrelsen den 17. januar 

2013. Forinden er projektet d. 14. november 2012 sendt i EU-udbud, og ansogninger om praekvalifikation 

kommer den 21. december 2012. Foraret 2013 starter med undersogelse af okonomi med Kommune Kre-

dit, Odsherred museum starter arkaeologiske undersogelser, Getsogard bliver nedrevet og der renoveres 

rorlagt alob, samt ny adgangsvej t i l Getsovej nr. 17. De arkaeologiske undersogelser afslorede ikke saerlige 

fund, og kunne afsluttes d. 12. april. 

Der arbejdes med mange ideer med Sneglehuset rundt om tanken, som aendrer udseende af og t i l og stor-

relse bl.a. med en kaelder til forberedelse for fremtidig produktion med en varmepumpe og med lige vaeg-

ge for nemmere rorforing nu og i fremtiden. 

Der kommer styr pa okonomien, kommunen godkender at give kommunegaranti. Kommunekredit frem-

sender lanetilbud, og en byggekredit pa 44 mio. bliver godkendt af bestyrelsen. 

Der kommer nedrivningstilladelse og byggetilladelse sa vi kunne komme i gang med det indledende ar-

bejde inden vinderne af udbuddene skal i gang. Byggestrom bliver etableret, vandledning flyttes, vej t i l 

arbejdskorsel for tung trafik etableres samt oplagsplads og skur-by. 

Samtidigt har vi vaeret i gang med at udfore styrede underboringer under Odsherred-banen, samt Nyleds-

bakken. Det voldte en del bovl med at komme under ved slojfen pa grund af stenfyldt undergrund i 8 me

ters dybde. Efter en del forgaeves forsog, hvor der bl.a. tabes et borehoved under nedkorslen fra Odsher-

redsvej, undersoges en ny foringsvej. Vi var sa heldige, at ejeren af Nyledsbakken 55 siger ja t i l , at vi ma 

lande i hans baghave, og opgrave hans indkorsel t i l transmissionsledningen. Der bliver i alt lavet 6 borin-

ger t i l transmissionsledningen og tre boringer t i l traekror for fiber t i l styring. Vi startede den 18. april 2013 

og sidste boring var den 5. jul i 2013, i alt 990 m boringer og nogle meget store huller. Set i bakspejlet er 

det vist godt at vi "tyvstartede" med det projekt, set i lyset af tidsplanen t i l naeste ar i marts - april, hvor 

solvarmeanlaegget gerne skal kunne producere varme. 

I maj blev EU-buddene pa hovedkomponenterne, solfangerne og akkumuleringstanken, abnet, og disse 

var heldigvis som forventede i forhold t i l budgettet, hvor vi dog har valgt en storre tank end i det oprinde-

lige budget. 

I juni blev buddene pa entreprenor- og svejsearbejder sa abnet, og der var en utrolig spredning i priserne, 

dog med de billigste priser under budgetforventningen. 

Officielt forste spadestik pa byggegrunden pa Getsovej blev planlagt t i l den 11. ju l i 2013 
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Ledelsesberetning 

Annebergparken 

Et andet projekt, som der arbejdes med, er overtagelsen af varmevaerket i Annebergparken. Der er en un-

derskrevet hensigtserklaering fra den 4. jul i 2012 om at arbejde videre med projektet, og COWI har udar-

bejdet en projektbeskrivelse i faellesskab mellem EON og varmevaerket. Vi afventer yderligere modeaktivi-

tet med EON, idet projektet, som udgangspunkt, ikke kan etableres for solvarme anlaegget producerer 

varme i foraret 2014. 

Det har alt i alt vaeret et ar prasget af solvarmeprojektet, med mange moder og beslutninger. Det har vaeret 

en spaendende proces og alle, der har vaeret involveret, skal have en tak for en stor interesse i at fa anlaeg

get t i l , at blive det bedste solvarmeanlaeg. 

Til sidst skal lyde en stor tak t i l personalet for den indsats de har ydet det forlobne ar. 

Denforventede udvikling 

Gaspriserne er over aret steget en smule, og ligger i budgettet gennemsnitligt 11 ore/m3 over sidste ars 

budget. 

El-markedet bekraeftede at der kunne vaere mange penge at tjene pa uforudsete haendelser i markedet, og 

da forventningen t i l elpriserne fortsat er lave, har vi besluttet ikke at fastlase vores el-salg og el-

salgspriser. Ligeledes har tidligere ars delvise fastlasning af gaskobsprisen ogsa kun betydet merudgifter, 

sa vi har ikke fastlast denne i det kommende ar. Markedet for C0 2 kvoter er ogsa odelagt af det overskud 

af kvoter der er resultatet af afmatningen i Europa. 

Vi har valgt at budgettere med et regnskab i balance, dvs. et overskud pa kr. 6.205, rned prisen pa 1 MWh 

varme fastsat t i l kr. 631,25 mod tidligere kr. 612,50. Der er et stabilt udbud i markedet for energibespa-

relser, og da vi ogsa modtager en del besparelser fra solvarmeanlaegget, saenkes bidraget t i l kr. 8,51 pr. 

MWh, mens det udbetalte tilskud fastholdes pa kr. 250,00 pr. sparet MW. 

Effektbidraget (det faste arealbidrag) fastholdes pa kr. 21,25 P r - m 2 boligareal hhv. 10,63 Pr- rn 2 er-

hvervsareal. 

Abonnementsbidraget fastholdes pa kr. 750 - alle priser inkl. moms. 

Samlet set vil den typiske forbruger opleve en arlig merudgift pa kr. 290. 
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Ledelsesberetning 

Budget2013/14 (ekskl.moms) 

Budgettet er lagt t i l efter bedste evne at leve op t i l de opridsede krav i varmeforsyningsloven, med udprae-

get varmeproduktion pa naturgas og traspiller, og aggressiv tilstedevaerelse i el-radigheds- og opregule-

ringsmarkedet, lige som det er forventet at solvarmeanlasgget er klar t i l at producere varme i maj og juni 

2014 

DKK 

Nettoomsaetning 

Varmesalg inkl. energisparebidrag 

Fast afgift 

Salg af el 

Salg og kob af C02-kvoter 

19.448.84 
6.495.800 
6.324.000 

202.400 32.471.043 

Produktionsomkostninger 

Kob af naturgas, bio-olie og traspiller 

0vrige produktionsomkostninger 

Bruttoresultat 

22.979.008 
7.653.186 30.632.194 

1.838.849 

Administrationsomkostninger 

Resultat for finansielle poster 

1.582.644 

256.205 

Finansielle udgifter 

Renter af langfristet gaeld 

Andre renteudgifter 

Resultat for skat 

Skat af arets resultat 

100.000 
150.000 250.000 

6.205 

o 

Budgetteret overskud 6.205 
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Ledelsesberetning 

Investeringsplan 

Med gaskedlen i topform er der nu primaert fokus pa solvarmeanlaegget og de afledte nye behov. Saledes 

planlaegges at udskifte den nu 20 ar gamle 4-hjulstraekker ladvogn, og en 8 ar gammel varebil, der nu er i 

reparationsalderen, lige som yderligere en ladvogn afmeldes. Yderligere skal computerdelen af det 10 ar 

gamle SRO-anlaegge (Styring, Regulering og Overvagning) pa varmevaerket opgraderes til at kunne tale 

sammen med solvarmeanlaegget, 

Herudover kan det komme pa tale at etablere nye hovedledninger til det nybyggeri, der matte komme. I 

nye udstykninger og forsyningsomrader er ledningerne omfattet af reglerne om betaling af byggemod-

ningsbidrag og derfor omkostningsneutrale. 

Pa bestyrelsens vegne 

Rene Pape 

12 



Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Arsrapporten for Nykobing Sjaelland Varmevaerk a.m.b.a. er udarbejdet i overensstemmelse med arsregn-

skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste ar. 

Arsrapporten aflaegges i DKK. 

Resultatopgorelsen 

Nettoomseetning 

Nettoomsaetningen ved salg af varme og el indregnes i resultatopgorelsen, nar salget er gennemfort. Dette 

anses for tilfaeldet, nar: 

• levering har fundet sted inden regnskabsarets udlob 

• der foreligger en forpligtende salgsaftale 

• salgsprisen er fastlagt, og 

• indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget 

Varmebidrag omfatter arets faktiske salg af fjernvarme til forbrugerne. Regnskabsaret og varmearet er 

sammenfaldende. 

Salg af el omfatter arets faktiske produktion. 

Nettoomsaetningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgaet til at opna arets omsaetning. Regn-

skabsposten omfatter bl.a. kob af naturgas, bio-olie og traepiller, direkte Ion og indirekte omkostninger sa-

som vedligeholdelse og afskrivninger pa produktionsanlaeg samt drift, administration og ledelse. 

Distributionsomkostninger 

Distnbutionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gadeledningstab, vedligeholdelse af ledninger, 

malerudgifter, gager, autodrift samt afskrivninger mv. 
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Regnskabspraksis 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontor-

holdsomkostninger, energisparaktiviteter samt afskrivninger mv. 

Andre driftsindt£egter/-omkostninger 

Andre driftsindtaegter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundasr karakter i forhold 

til varmevaerkets hovedaktivitet. 

Finansielle poster 

Finansielle indtaegter og udgifter indeholder renteindtaegter og renteudgifter. 

Balancen 

Materielle anlaegsaktiver 

Grunde males til kostpris. Der afskrives ikke pa grunde. 

Bygninger males t i l kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Udlejningsejendomme males til kostpriser. Der foretages ikke afskrivninger. 

Tekniske anlaeg og maskiner samt andre anlaeg, driftsmateriel og inventar males til kostpris med fradrag af 

akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget, der opgores som kostpris reduceret med eventuel 

restvaerdi, fordeles lineaert over aktivernes forventede brugsperiode, der udgor: 

Bygninger 50 ar 

Ledningsnet og produktionsanlaeg 15-30 ar 

Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar 5 ar 

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 20.000 omkostningsfores fuldt ud i anskaffelsesaret. 

Nedskrivning af anlaegsaktiver 

Den regnskabsmaessige vaerdi af materielle anlaegsaktiver gennemgas arligt for at afgore, om der er indikati-

on for vaerdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Safremt dette er tilfaeldet, gennemfores 

en nedskrivningstest ti l afgorelse af, om genindvindingsvaerdien, dvs. den hojeste vaerdi af aktivets netto-

salgspris og kapitalvaerdi, er lavere end den regnskabsmaessige vaerdi, og der nedskrives i sa tilfaelde til den

ne lavere genindvindingsvaerdi. 
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Regnskabspraksis 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger males t i l kostpriser. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al vaesentlighed svaret t i l palydende 

vaerdi. Der hensasttes til imodegaelse af forventede tab. 

Egenkapital 

I overensstemmelse med vedtaegterne har selskabet ikke en stamkapital. Egenkapitalen bestar af overforte 

resultater. Selskabet er omfattet af Varmeforsyningsloven, hvoraf det fremgar, at overskud og underskud 

skal indregnes i de kommende ars priser. Egenkapitalen vil i overensstemmelse hermed indga i denne be-

regning for de kommende ar. 

Grundlaget for beregning af de kommende ars priser kan ikke udledes af arsrapporten. 

Geeldsforpligtelser 

Gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i al vaesentlighed svarer til nominel vaerdi. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Skat af arets resultat, som bestar af arets aktuelle skat og arets udskudte skat, indregnes i resultatopgorel-

sen med den del, der kan henfores til arets resultat og direkte pa egenkapitalen med den del, der kan hen-

fores t i l posteringer direkte pa egenkapitalen. 

Den aktuelle skat beregnes med den for aret gaeldende skattesats. 

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for 

meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gaeld i det omfang, der ikke er foretaget 

betaling heraf. 

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes 

med den skattesats, der ud fra en vedtagen lovgivning inden regnskabsarets udlob er gaeldende pa det 

tidspunkt, hvor den forventes at realiseres. Der beregnes ikke udskudt skat af overfort resultat t i l indreg-

ning i kommende ars priser. 

Peng estremsopg or else 

Pengestromsopgorelsen viser selskabets pengestromme for aret opdelt pa drifts-, investerings- og finan-

sieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestromme har pavirket arets likvider. 
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Regnskabspraksis 

Pengestrem fra driftsaktivitet 

Pengestromme fra driftsaktiviteten praesenteres indirekte og opgores som selskabets resultat reguleret for 

ikke kontante driftsposter som af- og nedskrivninger, hensaettelser samt aendring i driftskapitalen, rente-

indbetalinger og -udbetalinger, betalinger vedrorende ekstraordinaere poster og betalt selskabsskat. 

Pengestrem fra investeringsaktivitet 

Pengestromme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestromme fra kob og salg af immaterielle, mate
rielle og finansielle anlaegsaktiver. 

Pengestrem frafinansieringsaktivitet 

Pengestromme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestromme fra optagelse og tilbagebetaling af 

langfristet gaeld samt udbyttebetaling til selskabsdeltagere. 

Likvider 

Likvide midler bestar af posten "Likvide beholdninger" og "Bankgaeld". 
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Resultatopgorelse 1. j u l i - 30. j u n i 

Note 2012/13 2011/12 

Nettoomsaetning 32.174.582 33.020.407 

Produktionsomkostninger 

Bruttoresultat 

22.537.549 

9.637.033 

21.298.896 

11.721.511 

Distnbutionsomkostninger 

Administrationsomkostninger 

Resultat af ordinaer primaer drift 

3 

4 

9.981.291 

2.023.699 

-2.367.957 

9.457.356 

1.855.974 

408.181 

Andre driftsindtasgter 

Resultat for finansielle poster 

1.628.028 

-739.929 

1.352.944 

1.761.125 

Finansielle indtaegter 

Finansielle udgifter 

Resultat for skat 

120.066 

144.343 

-764.206 

1.410 

318.168 

1.444.367 

Skat af arets resultat 

Arets resultat 

-191.000 

-573.206 

362.000 

1.082.367 

Resultatdisponering 

Overfort fra tidligere ar 

Arets resultat 

Til disposition 

9.243.036 

-573.206 

8.669.830 

8.160.669 

1.082.367 

9.243.036 

som af bestyrelsen foreslas fordelt saledes: 

Overforsel til nasste ar 8.669.830 9.243.036 

Fordelt 8.669.830 9.243.036 
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Balance 30. j u n i 

Aktiver 

Note 2012/13 2011/12 

Grunde og bygninger 

Produktionsanlaeg og maskiner 

Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar 

Materielle anlaegsaktiver under opforelse 

7.675.079 

23.027.847 

63.399 

8.138.810 

7.817.620 

23.335.979 

127.022 

868.304 

Materielle anlaegsaktiver 8 38.905.135 32.148.925 

Anlaegsaktiver 38.905.135 32.148.925 

Varebeholdninger 247.444 285.226 

Tilgodehavender fra salg 

Andre tilgodehavender 

Periodeafgraensningsposter 

9 1.997.918 

1.499.497 

287.613 

963.104 

863.854 

250.317 

Tilgodehavender 3.785.028 2.077.275 

Likvide beholdninger 10.458.673 11.246 

Omsaetningsaktiver 14.491.145 2.373.747 

Aktiver 53.396.280 34.522.672 
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Balance 30. j u n i 

Passiver 
Note 2012/13 2011/12 

Egenkapital: 
Saldo primo 

Arets resultat 
9.243.036 

-573.206 

8.160.669 

1.082.367 

Egenkapital 8.669.830 9.243.036 

Hensasttelse til udskudt skat 10 1.316.000 1.507.000 

Hensatte forpligtelser 1.316.000 1.507.000 

Prioritetsgaeld 11 35.556.255 15.426.075 

Langfristede gaeldsforpligtelser 35.556.255 15.426.075 

Kortfristet del af prioritetsgaeld 11 1.869.820 1.869.820 

Bankgaeld 0 1.711.174 

Skyldige arsafregninger 910.231 1.387.768 

Kreditorer 4.596.727 2.898.148 

Anden gaeld 477.417 479.651 

Kortfristede gaeldsforpligtelser 7.854.195 8.346.561 

Gaeld 43.410.450 23.772.636 

Passiver 53.396.280 34.522.672 

Medarbejderforhold 12 

Eventualposter og 0vrige okonomiske forpligtelser 13 

Sikkerhedsstillelser mv. 14 
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Pengestr0msopg0relse 
2012/13 2011/12 

Arets resultat -573.206 1.082.367 

Arets afskrivninger 2.530.933 2.607.690 

/Endring i hensaettelse til udskudt skat -191.000 362.000 

1.766.727 4.052.057 

/Endring i varebeholdninger 37.782 155.010 

/Endring i tilgodehavender -1.707.753 -110.908 

/Endring i skyldigt varmebidrag -477.537 1.357.732 

/Endring i kreditorerog skyldige udgifter 1.696.345 -660.234 

Kapitalfremskaffelse fra driften 1.315.564 4.793.657 

Produktionsanlaeg og maskiner -2.016.637 -46.629 

Materielle anlaegsaktiver under udforelse -7.270.506 -552.384 

Kapitalanvendelse til investeringer -9.287.143 -599.013 

Afdrag pa gaeld til Kommunekredit -1.869.820 -1.869.820 

Optagelse af nyt Ian Kommunekredit 22.000.000 0 

Kapitalanvendelse til finansiering og afdrag 20.130.180 -1.869.820 

/Endring i likvider og bankgaeld 12.158.601 2.324.824 

Likvider og bankgaeld 1. juli -1.699.928 -4.024.752 

Likvider og bankgaeld 30. juni 10.458.673 -1.699.928 

Likvider og bankgaeld specificeres saledes: 

Likvider 10.458.673 11.246 

Bankgaeld 0 -1.711.174 

Likvider og bankgaeld 30. juni 10.458.673 -1.699.928 
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Noter til arsrapporten 

Nettoomsaetning 
2012/13 2011/12 

Varmesalg 
Fast afgift 
Salg af el 

20.164.369 
5.353.679 
6.656.534 

20.504.398 
5.362.561 
7.153.448 

32.174.582 33.020.407 

Produktionsomkostninger 

K0b af naturgas, bio-olie og traepiller 

0vrige produktionsomkostninger 
Afskrivninger 
Overfort ledningstab 

26.075.759 
3.257.096 

889.694 
-7.685.000 

23.300.013 

4.007.843 
767.040 

-6.776.000 

22.537.549 21.298.896 

Distributionsomkostninger 

0vrige distributionsomkostninger 
Afskrivninger 
Overfort ledningstab 

682.466 

1.613.825 
7.685.000 

868.120 
1.813.236 
6.776.000 

9.981.291 9.457.356 

Administrationsomkostninger 

0vrige administrationsomkostninger 2.023.699 1.855.974 

2.023.699 1.855.974 

Finansielle indtaegter 

Renter af indestaende i pengeinstitut 
Andre renteindtaegter 
Rentegodtgorelse SKAT, refusion af energiafgifter af 
stilstandsvarme 
Rentegodtgorelse, SKAT, selskabsskat 

0 
301 

118.127 

1.638 

53 
61 

0 

1.296 

120.066 1.410 
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Noter til arsrapporten 

2012/13 2011/12 

Finansielle udgifter 

Renter langfristet geeld 
Andre renteudgifter 

39.839 
104.504 

242.873 
75.295 

144.343 318.168 

Skat af arets resultat 

Betalt a conto skat indevaerende regnskabsar 45.000 126.000 

Skat af skattepligtig indkomst for regnskabsaret 
/Endring i hensaettelse til udskudt skat 

0 
-191.000 

0 
362.000 

Skat af arets resultat -191.000 362.000 

Materielle anlaegsaktiver 
Grunde og 

bygninger 

Produktions

anlaeg og 

maskiner 

Andre anlaeg, 

driftsmateriel 

og inventar 

Kostpris 1. juli 

Arets tilgang 
11.267.260 

16.753 

102.457.607 

1.999.884 
788.948 

0 

Kostpris 30. juni 11.284.013 104.457.491 788.948 

Afskrivninger 1. juli 
Arets afskrivning 

3.449.640 
159.294 

79.121.628 
2.308.016 

661.926 
63.623 

Afskrivninger 30. juni 3.608.934 81.429.644 725.549 

Regnskabsmaessig vaerdi 30. juni 7.675.079 23.027.847 63.399 

2012/13 2011/12 
Afskrivninger er fordelt saledes: 
Produktionsomkostninger 
Distributionsomkostninger 
Andre driftsindtaegter 

889.694 

1.613.825 
27.414 

767.040 
1.813.236 

27.414 

2.530.933 2.607.690 
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Noter til arsrapporten 

Tilgodehavende fra salg 
2012/13 2011/12 

Tilgodehavende fra salg 
Hensaettelse til tab pa debitorer 

2.055.918 
-58.000 

1.035.104 
-72.000 

1.997.918 963.104 

Hensaettelse til udskudt skat 

Materielle anlaegsaktiver 
Omsaetningsaktiver 

Skattemasssigt underskud til fremf0rsel 

2.210.000 
-15.000 

-879.000 

2.207.000 
-18.000 

-682.000 

1.316.000 1.507.000 

Aktuel skattesats 25% 25% 

Prioritetsgaeld 

Afdrag der forfalder 2-5 ar 

Afdrag der forfalder efter mere end 5 ar 
10.033.022 
25.523.233 

7.479.280 
7.946.795 

Langfristet gaeld 
Afdrag der forfalder inden 1 ar 

35.556.255 

1.869.820 
15.426.075 

1.869.820 

37.426.075 17.295.895 

Medarbej derforhold 

Lonninger og gager 3.053.938 2.658.124 

Herat udgor vederlag til bestyrelsen 72.240 70.415 

der er udgiftsfort saledes: 
Produktionsomkostninger 

Administrationsomkostninger 
1.985.816 
1.068.122 

2.008.011 
1.059.047 

3.053.938 3.067.058 
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Noter til arsrapporten 

13 Eventualposter og ovrige okonomiske forpligtelser 

Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 12 maneder 

Leasingforpligtelserfra operationel leasing: 

Samlede fremtidige leasingydelser: 
Inden for 1 ar 
Mellem 1 og 5 ar 
Efter 5 ar 

Anvisningsforpligtelse vednzirende operationel leasing: 

Forventede restvaerdier ved kontraktemes udlob 

14 Sikkerhedsstillelser mv. 

Til sikkerhed for gaeld til Kommunekredit har Odsherred Kommune afgivet 
kommunegaranti. 
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