
Energi Viborg 
Kraftvarme A/S

Forventet regnskab 2018
og

Revideret budget 2019

Opdateret 31-08-2018
Revideret Forventet Revideret 

budget regnskab Budget budget
2018 2018 2019 2019

Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Omsætning

Varmesalg 1 105.103 102.701 150.263 162.958
Elsalg 2 105.240 104.914 34.574 68.121
Andre indtægter 3 1.177 994 1.197 1.020
Over-/underdækning 4 -4.371 0 0 -10.628 

Omsætning i alt 207.149 208.609 186.034 221.471

Løn- og personaleomkostninger
Løn- og personaleomkostninger 5 -6.524 -6.664 -6.719 -6.713 

Løn- og personaleomkostninger i alt -6.524 -6.664 -6.719 -6.713 

Produktions- og distributionsomkostninger
Brændsel/varmekøb 6 -161.567 -171.022 -146.741 -173.227 
Fast ejendom 7 -1.424 -1.524 -1.276 -1.276 
Maskinanlæg 8 -8.299 -7.568 -8.117 -7.611 
Transmissionsnet 9 -2.374 -2.772 -2.110 -2.620 
Maskinpark 10 -141 -141 -145 -145 

Produktions- og distributionsomkostninger i alt -173.805 -183.027 -158.389 -184.879 

Salgs- og administrationsomkostninger 11
Energi Viborg A/S -3.414 -3.414 -3.499 -3.499 
Kontingenter og abonnementer -258 -285 -265 -292 
It omkostninger -361 -300 -64 -308 
Revision og juridisk bistand -305 -366 -308 -370 
Øvrige omkostninger -183 -245 -185 -203 
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg 41 41 42 42

Salgs- og administrationsomkostninger i alt -4.480 -4.569 -4.279 -4.630 

Resultat før afskrivninger 22.340 14.349 16.647 25.249

Afskrivninger 12 -7.093 -7.052 -7.042 -6.768 

Resultat af primær drift 15.247 7.297 9.605 18.481

Omkostninger CO2 kvoter 13 -6.831 -8.865 -6.133 -10.994 
Omkostninger vedr. konstitueringsaftalen 14 -2.000 -1.000 0 -1.000 
Geotermiprojektet, løbende omkostninger 15 -4.197 -4.197 -2.457 -2.457 
Lossepladsgasanlægget 16 34 34 140 123
Finansielle poster 17 -1.291 -1.291 -1.154 -1.154 

Resultat før skat 962 -8.022 0 2.998

Skat, p.t. anslået 18 -962 1.765            -                -2.998       

Resultat efter skat 0 -6.257 0 0

Underdækning primo 9.281            9.281            4.910            15.538
Heraf indregnet i året -4.371 6.257            -                -10.628     

Underdækning ultimo 19 4.910            15.538          4.910            4.910

Likviditet
Selskabet forventes ultimo 2018 at have en kassebeholdning på 12.729 t.kr.
Drifts- og investeringsbudgettet afholdes indenfor den til rådighed værende likviditet uden låneoptagelse. 
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Forventet regnskab 2018 og revideret budget 2019

Forventet regnskab 2018:

Der forventes en underdækning efter skat i 2018 på 6,257 mio. kr. sammenholdt med et 
budget med budgetbalance efter skat.

Årsagen hertil kan primært henføres til et forventet mindre indtjeningsbidrag (el- og varmesalg 
minus gaskøb) for hele året på 12,477 mio. kr..
Afvigelsen kan forklares med følgende:

Varmeproduktionen har været lavere end forventet, hvilket skyldes det varme vejrlig. 
For hele året forventes en omsætning på 102,701 mio. kr., som er 2,402 mio. kr. lavere end
budgetteret.

Elproduktionen har også midt på året givet en mindre omsætning end budgetteret. Tillige har 
der været tale om en negativ afvigelse fra grundbeløbstilskuddet, som følge af høje elafreg-
ningspriser. Med stigende elafregningspriser er det fordelagtig at producere strøm, hvilket har
resulteret i, at produktionsbudgettet er blevet revideret.
Der forventes nu en omsætning på 104,914 mio. kr., som er 0,326 mio. kr. lavere end 
budgetteret.

Med en øget elproduktion resten af året og tillige stigende gaspriser forventes omkostninger 
til gaskøb på 170,322 mio. kr., som er 9,749 mio. kr. højere end budgetteret.

Produktionsforøgelsen medfører et stigende behov for indkøb af CO2-kvoter, hvor der også
har været tale om stigende indkøbspriser på disse i årets løb.
Der forventes meromkostninger i forhold til budgettet på 2,034 mio. kr.

Vedrørende omkostninger til konstitueringsaftalen forventes der afholdt 1 mio. kr. af det
budgetterede beløb på 2 mio. kr.
Restbeløbet er overført til budget 2019.

Den samlede underdækning kan efter årets underdækning på 6,257 mio. kr. beregnes
til 15,538 mio. kr.

Revideret budget 2019

Det reviderede budget 2019 udviseret budgetbalance og er således i overensstemmelse 
med det oprindelige budget for 2019.

Der forekommer alligevel afvigelser.
På produktionssiden budgetteres med samme varmeproduktion, men med en reduceret
elproduktionen i forhold til 2018.

Set i forhold til oprindeligt budget 2019 er indtjeningsbidraget (elsalg + varmesalg minus
gaskøb) 19,8 mio. kr. større.

I den forbindelse bemærkes, at der er tale om højere elafregningspriser og højere gaspriser.
Tillige er der tale om en forhøjelse af varmeprisen på 42 kr. pr. MWh.

Der forventes reducerede omkostninger på 0,5 mio. kr. under maskinanlæg, som kan hen-
føres til inspektion m.m. på gasturbinen.

Til gengæld forventes øgede omkostninger på 0,5 mio. kr. under transmissionsnet, som kan 
henføres til et større ledningstab, som følge af højere gaspriser.
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Der forventes øgede omkostninger til CO2-kvoter på 4,9 mio. kr., som følge af en større
udledning af CO2 i forbindelse med den øgede budgetterede elproduktion og som følge af en 
stigning i kvoteprisen, jf. Energidanmarks forwardpriser af 31. juli 2018.

For 2019 er varmeprisen nu budgetteret til 533 kr. pr. MWh mod tidligere 491 kr. 
pr. MWh i det oprindelige budget for 2019.

NOTE

1 VARMESALG
Der er taget udgangspunkt i produktionsbudget udarbejdet af driftspersonalet.

Der er budgetteret med et varmesalg på 315,7 mio. kWh i 2019.

For 2019 er varmeprisen budgetteret til 533 kr. pr. MWh.

2 ELSALG
Der er taget udgangspunkt i produktionsbudget udarbejdet af driftspersonalet. 

Der er budgetteret med et årligt elsalg på 169,3 mio. kWh i 2019.
Der er budgetteret med en gennemsnitlig markedspris i 2019 på 40,2 øre pr. kWh. 
Dette er prognosepriser af 19/9-2018 (fra NEAS ENERGY) jf. beregning i Energy PRO. 

Med hensyn til grundbeløbssikringen er denne bortfaldet med udgangen af 2018.

Salgsomkostninger m.m. ved handel af el på det frie marked på 1,3 mio. kr. årligt er 
indregnet under brændsel/varmekøb.

3 ØVRIGE INDTÆGTER
På kontoen budgetteres indtægter for salg af spædevand/vand, huslejeindtægter,
lejeindtægter, brugsretter, vagtordninger i Løgstrup samt drift af lossepladgasanlægget.
Der budgetteres med samlede årlige indtægter på 1,02 mio. kr.
Under kontoen ØVRIGE UDGIFTER budgetteres udgifterne for de tilsvarende
opgaver.

4 OVER-/UNDERDÆKNING
Der er indregnet afslidning på underdækningen vedrørende geotermiprojektet i 2019, således
at denne udgør 4,910 mio. kr. ved udgangen af 2019. Underdækningen ultimo 2019
vurderes som værende ikke indregningsberettiget i varmeprisen.

5 LØN- OG PERSONALEOMKOSTNINGER
Den væsentligste udgift på denne konto er lønninger på 6,383 mio. kr. i 2019 til drifts-
personalet. 
Der er ansat 10 personer på kraftvarmeværket.

Under kontoen budgetteres der også med udgifter til personaleforsikringer, kørsels-  og 
rejseudgifter, IT,  kurser/uddannelse, arbejdstøj, sikkerhedsudstyr og repræsentation.
Udgifterne hertil er budgetteret med 0,33 mio. kr.

6 BRÆNDSEL/VARMEKØB
Der er taget udgangspunkt i produktionsbudget udarbejdet af driftspersonalet. 
Der er indgået et-årig gaskontrakt for perioden 1/10-2018 - 30/9-2019 med Eniig Energi A/S.
Gaspriserne er vurderet på basis af prisindikationer fra vore gasleverandør pr. 19/9-2018 for 
perioden 1/8-2018 - 31/12-2019.
Der er budgetteret med et gaskøb i 2019 på 46,6  mio. m3 mod 52,8 mio. m3 i 2018.
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NOTE

6 Gasprisen til såvel elproduktion samt varmeproduktion er den samme og er for 
2019 budgetteret med en gennemsnitspris på 2,251 kr./m3.
Hertil kommer betaling for transportomkostninger og lagerbetaling m.m..
Tillige budgetteres med energiafgift, CO2-afgift og Nox-afgift i 2019 på 2,611 kr/m3.
Transmissionstab budgetteres under kontoen transmissionsnet.
På kontoen budgetteres også køb af el og vand, hvor der i 2019 budgetteres med 
samlede udgifter på 2 mio. kr. Tillige budgetteres med salgsomkostninger
vedrørende elhandel på årligt 1,3 mio. kr.

7 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF FAST EJENDOM
Der er i 2019 budgetteret med drift- og vedligeholdelsesudgifter på 0,564 mio. kr. for kraft-
varmeværket og centralerne.
Hertil kommer ejendomsskat og forsikringer som i 2019 er budgetteret til 0,409 mio. kr. 
På kontoen budgetteres tillige udgifter til renovation, rengøring og vedligeholdelses-
udgifter af udenomsarealer. Til formålet er der budgetteret med 0,303 mio. kr.

Der er i 2019 budgetteret med investering på 0,6 mio. kr. til udskiftning af CTS-anlæg.
Investeringen afskrives over 5 år.

8 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINANLÆG
Under kraftvarmeværket budgetteres der med fællesudgifter i 2019 på 5 mio. kr.,
som dækker følgende:
   * Ekstern rådgivning, assistance og miljøtilsyn
   * Udgifter til fjernovervågning efter normal arbejdstid
   * Udgifter til driftstabsforsikring. Alle relevante forsikringsforhold for kraftvarmeværket er
     samlet i en udvidet tingskadeforsikring
   * Redskaber, elartikler samt miljøtilsyn

Under kraftvarmeværket budgetteres med drift og vedligeholdelse på de enkelte
anlægskomponenter. I 2019 budgetteres med samlede udgifter på 1,8 mio. kr., heraf kan
0,9 mio. kr. henføres til gasturbinen og dampturbinen. 

I 2019 er der budgetteret med investeringer på 1,39 mio. kr. til nyt stål ved bælg 3, 
udskiftning af kondensatorpumpe, ventiler hovedkedel, slukningsanlæg gasturbine og
styring og sikkerhedsudstyr ved hjælpedampkedlen. Rep. af hovedkedelanlæg på østsiden 
og afklædning af kedeltop for lokalisering af røggaslækage.
Investeringerne afskrives over 5 år.

På centralerne budgetteres med drift og vedligeholdelse på sammenlagt 0,8 mio. kr. i 2019.
I 2019 er der budgetteret med investeringer på 0,550  mio. kr. til lokal betjening af SRO på
centralerne og renovering af 2 vekslere.
Investeringerne afskrives over 5 år.

9 TRANSMISSIONSNET
Hovedparten af udgiften kan henføres til transmissionstab. Omkostningerne er stigende som 
følge af stigende gaspriser. 

10 MASKINPARK
Omfatter udgifter til drift og vedligehold af maskinparken.
I 2019 er der budgetteret med investering på 0,4 mio. kr. til udskiftning af firmabil, som
afskrives over 5 år.

11 ENERGI VIBORG A/S
Administrationen af Viborg Kraftvarme foretages især af Energi Viborg A/S og er bud-
getteret som et administrationsbidrag, hvor der i 2019 er indregnet 3,499 mio. kr.
Opgaverne der bliver løst kan overordnet opdeles i følgende: økonomi, personale,
administration, IT og andet. Tillige indgår bestyrelsesomkostninger i beløbet.
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NOTE

11 Herudover budgetteres der med ekstern bistand i 2019 på 0,370 mio. kr. vedrørende 
revisor og advokat.
Desuden budgetteres der med direkte udgifter til administration på kraftvarmeværket
i 2019 på 0,761 mio. kr., som udover de almindelige kontorholdsudgifter dækker omkostnin-
ger til IT, herunder handleplaner for IT sikkerhed, inventar samt kontingent til Dansk Fjern-
varme.

12 AFSKRIVNINGER
Der er i 2019 planlagt følgende investeringer:

Fast ejendom, udskiftning af CTS-anlæg 0,600 mio.kr.
Maskinanlæg, diverse udskiftninger 1,390 mio.kr.
Centraler, SRO mv. 0,550 mio.kr.
Maskinpark, udskiftning af bil 0,400 mio.kr.
Varmeproduktionsstrategi 2,000 mio.kr.

4,940 mio.kr.

Afskrivninger er budgetteret i 2019 er budgetteret således:

Tilgange til og med udgangen af 2018 7,005 mio. kr.

Hertil kommer til- og afgange i 2019 -0,237 mio. kr.
I alt 6,768 mio. kr.

13 OMKOSTNINGER CO2 KVOTER
På kontoen budgetteres med omkostninger til forbrug af CO2 kvoter, idet kvotetildelingen 
ikke kan indfri udledningen af CO2.

For 2019 er kvotetildelingen på  23.933 tons. Udledningen er på 110.492 tons.
Resterende kvoter købes på det frie marked. 
Der er budgetteret med omkostninger i 2019 på 10,994 mio. kr.

14 OMKOSTNINGER VEDRØRENDE KONSTITUERINGSAFTALEN
I konstitueringsaftalen fra byrådsvalget i 2017 er indskrevet, at der skal etableres en ny 
organisation af varmeforsyning og distribution i Viborg (nærmere fremgår af sagnr. 2 fra 
19. januar 2018) Der arbejdes p.t. med de indledende undersøgelser heraf, og det forventes, 
at der skal anvendes eksterne konsulenter til bl.a. juridisk rådgivning m.v. Der er afsat 
2. mio. kr. til dette arbejde. Der afholdes 1 mio. kr. både i 2018 og 2019.

15 GEOTERMIPROJEKT
Der er budgetteret med omkostninger i 2019 på 2,457 mio. kr. vedrørende geotermiprojektet.
Energitilsynet har meddelt, at de årlige omkostninger, som hidtil har været afholdt over
anlægsprojektet, fremadrettet skal afholdes som driftsomkostninger og indregnes i kraft-
varmens regnskaber og budgetter med virkning fra 2015.
Af større poster kan nævnes advokatomkostninger 1,76 mio. kr. og finansielle omkostninger
på 0,257 mio. kr.
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NOTE

16 LOSSEPLADSGASANLÆG
Varmesalget i 2019 er budgetteret til 1.349 MWh.

Revideret
Forventet Budget 

2018 2019
Indtægter:
Varmesalg 444.000 623.000
Indtægter i alt 444.000 623.000

Udgifter:
Drift/vedligehold -302.000 -302.000
Administrationsomkostninger -80.000 -80.000
Finansielle udgifter 5.000 5.000
Overskud/underskud -33.000 -123.000
Udgifter i alt -410.000 -500.000

Overskuddet bliver delt med Revas med 50% til hver. Vor andel er indregnet i tallene.

17 FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER
På denne konto budgetteres renteudgifter af kraftvarmens lån.

Der budgetteres med renteudgifter på 0,996 mio. kr. 

Desuden er der til Viborg Kommune fra 2013 budgetteret med provision  af kommunegarantier
på 0,5% af restgælden på kraftvarmens lån. Der er til formålet indregnet 0,158 mio. kr. i 2019. 

18 SKAT
Der er budgetteret med et skattemæssigt resultat på 13,6 mio. kr. i 2019, der vil medføre
en anslået skattebetaling på 3,0 mio. kr. 

19 UNDERDÆKNING
Den akkumulerede underdækning pr. 31/12-2018 udgør 15,538 mio. kr. og fremkommer 
således,

Underdækning, primo 2018 vedrørende geotermi 9,281 mio. kr.
Underdækning 2018 vedr. el- og varmeproduktion 6,257 mio. kr.

Akkumuleret underdækning 31/12-2018 15,538 mio. kr.

Underdækningen ultimo 2019 forventes at udgøre 4,910 mio. kr. efter indregning af forventet
overdækning i 2019 på 10,628 mio. kr. 
Underdækningen ultimo 2019 på 4,910 mio. kr. svarer til den del af geotermigælden, der 
ikke forventes at kunne indregnes i varmeprisen.



Energi Viborg Kraftvarme A/S - Ekstraordinære poster samt investeringer i 2018 og 2019
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Ekstraordinære poster indregnet: 2018 2019

Udskift af luftfiltre GT 235.000
Gasturbine inspektion 375.000
Renovering Htbypass - dampturbinen 76.000
Renovering af Oliekøler 50.000
Generator - Minor eftersyn 40.000
Afprøvning af generatorbeskyttelse 30.000
Eftersyn af større brydere eltavler 60.000 50.000
Test af sikkerhedsventiler 30.000
Lufo på Hamlen 100.000
Service på centraler Indu og Hamlen 50.000
Sentinel aftale 90.000 90.000
Serviceaftale ABB 80.000 80.000
Renovering af tagnedløb 150.000
Advokathonorar - Geotermi 3.500.000 1.760.000
Omkostninger ifm. handleplaner for IT Sikkerhed 250.000
Diverse konsulent ydelser 600.000 600.000
Nye tablets 48.000
Lyskilder 30.000
Ekstraordinære poster i alt 5.744.000 2.630.000

Nye investeringer/afskrivninger i 2018 og 2019  

Reparationer iht. Serviceplan 512.465
Renovering af DT gearkasse, evt. forsikringssag 471.198
Udskiftning af kondensatpumpe 90.000
Udskiftning af 24 V lader + fordelingstavle 280.000
Udskiftning af 110 V lader 125.000
Lokal betjening af SRO på centraler 250.000
Renovering eltavler GYLD 150.000
Renovering af 2 vekslere 300.000
Udskiftning af mixbed vandbehandling 450.000
Opgradering af SROanlæg 942.392
Udskiftning af strømforsyning til AC450 200.000
Nyt CTS anlæg 600.000
Gitter langs trappe til akkutank 38.671
ABA anlæg sløjfe 2 45.000
Støjdæmpning af transmissionspumper
Udskiftning af varevogn 249.000
Udskiftning af firmabil 400.000
Udskiftning sikkerhedsudstyr/ v/hjælpedampkedel 250.000
Nyt stål ved bælg 3 300.000
Ventiler 100.000
Udskiftning slukningsanlæg gasturbinen 300.000
Rep. Hovedkedelanlæg på østsiden 150.000
Lokalisering af røggaslækage hovedkedel 200.000
Rådgivning ifm. Varmeproduktionsstrategi 2.500.000 2.000.000

2018 og 2019 anvendte
beløb indregnes i kon-
krete projekter, som
afskrives

Nye investeringer i 2018 og 2019 i alt 5.963.726 4.940.000


