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HELE 1.000 KR. Revideret

NOTE DRIFT Budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelser

OMSÆTNING:

1 VARMESALG 105.103 105.613 510

TIDL. ÅRS UNDERDÆKNING -4.371 0 4.371

2 ELSALG 105.240 103.232 -2.008

ØVRIGE INDTÆGTER 1.177 924 -253

3 BRÆNDSEL/VARMEKØB -161.567 -175.884 -14.317

PERSONALE -6.524 -6.467 57

ADMINISTRATION -4.407 -4.053 354

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF:

FAST EJENDOM -1.424 -1.229 195

4 MASKINANLÆG -8.300 -7.233 1.067

TRANSMISSIONSNET -2.374 -2.622 -248

MASKINPARK -141 -131 10

ØVRIGE UDGIFTER -72 -57 15

FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER -1.291 -1.230 61

5 OMKOSTNINGER CO2-KVOTER -6.831 -7.775 -944

6 OMKOSTNINGER KONSTITUERINGSAFTALEN -2.000 -168 1.832

AFSKRIVNINGER -7.093 -6.958 135

7 GEOTERMIPROJEKTET -4.197 -2.469 1.728

LOSSEPLADSGASANLÆG - INDTÆGTER 444 469 25

LOSSEPLADSGASANLÆG - UDGIFTER -410 -413 -3

8 SKAT -962 1.953 2.915

9 SAMLET RESULTAT 0 -4.498 -4.498

10 UNDERDÆKNING PRIMO 9.281 9.281

HERAF INDREGNET I ÅRET -4.371 4.498

11 UNDERDÆKNING ULTIMO 4.910 13.779
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NOTE
Regnskabet 2018 udviser efter skat et takstmæssigt resultat på minus 4,498 mio. kr. mod et budgetteret
resultat på 4,371 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på 8,869 mio. kr.  
Der er tale om et negativ indtjeningsbidrag (el- og varmesalg minus gaskøb) på 16,1 mio. kr., som kan
henføres til,  at grundbeløbstilskuddet er faldet drastisk på grund af høje el-priser. Dette har også 
medvirket til at være fordelagtig at producere varme på kraftvarmeværket og hermed et større salg af el. 
Mersalget har dog ikke opvejet den mistede grundbeløbssikring.
Elproduktionen har dog resulteret i stigende omkostninger til gas, tillige kombineret med at der har været
stigende gaspriser i året.
Tillige har der været merudgifter til køb af CO2-Kvoter på 0,9 mio. kr. 

Modsat har der været tale om mindreudgifter på 1,1 mio. kr.  til driften på maskinanlæg.

Tillige har der været mindreudgifter på 1,8 mio. kr. til konstitueringsaftalen og 1,7 mio. kr.
vedrørende geotermiprojektet.

Desuden har det takstmæssige resultat resulteret i en positiv afvigelse på skat på 2,9 mio. kr.

Den samlede underdækning i selskabet ved udgangen af 2018 udgør 13,779 mio. kr. 

1 VARMESALG
Varmesalget blev på 323,5 mio. KWh mod forventet 324,2 mio. KWh, svarende til merindtægter
på 0,5 mio. kr. At der er tale om merindtægter skyldes, at den realiserede mængde i 2. halvår 
var større end den budgetterede.

2 ELSALG
Der har været tale om et elsalg på 210,9 mio. KWh mod forventet 191,9 mio. KWh, hvilket har 
resulteret i merindtægter på 26,6 mio. kr.
Modsat har de høje elpriser resulteret i et mindre grundbeløb på 28,6 mio. kr. set i forhold til budgettet.

3 BRÆNDSEL/VARMEKØB
Regnskabet udviser merudgifter på 15,4 mio. kr. til gaskøb.
Gaskøbet blev på 53,3 mio. m3 mod forventet 50,6 mio. m3, hvilket kan forklares med en  
stigende el- og varmeproduktion i 2018 på kraftvarmeværket, som følge af stigende elpriser.
kraftvarmeværket. Der er på denne baggrund tale om merudgifter til gaskøb på 15,4 mio. kr.,
heraf kan 4,8 mio. kr. henføres til stigende gaspriser.
Vedrørende omkostninger 

4 MASKINANLÆG
Regnskabet udviser mindreudgifter på 1,1 mio. kr.
Vedrørende fællesudgifter under kraftvarmeværket har der været tale om mindreudgifter til
rådgivning og assistance samt omkostninger til driftstabsforsikringen.

5 OMKOSTNINGER CO2-KVOTER
Regnskabet udviser merudgifter på 0,9 mio. kr.
Dette skyldes en større udledning af CO2 end forventet på 5.979 ton, som kan henføres til 
en større el- og varmeproduktion samt en stigende kvotepris.

6 OMKOSTNINGER KONSTITUERINGSAFTALEN
Regnskabet udviser mindreudgifter på 1,8 mio. kr. 
Der er kun afholdt omkostninger på 0,168 mio. kr. af det afsatte beløb på 2 mio. kr.
Der forventes omkostninger til formålet i 2019. 
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NOTE

7 GEOTERMIPROJEKTET
Regnskabet udviser mindreudgifter på 1,7 mio. kr.
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 fra 2015.
Af større poster kan nævnes mindreudgifter til advokat på 0,8 mio. kr. samt salg af grund, som har
 resulteret i salgsindtægter på 0,7 mio. kr.

8 SKAT
Regnskabet udviser mindreudgifter på 2,9 mio. kr. 
Der var i 2018 budgetteret med et forventet positiv takstmæssigt resultat på 4,371 mio. kr., 
men regnskabet udviser et negativt resultat på 4,498 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse
på 8,869 mio. kr.
Dette resulterer i en tilbagebetaling i skat på 1,953 mio. kr. 

9 SAMLET RESULTAT
Resultatet på 4,498 mio. kr. bliver indregnet i underdækningen ultimo 2018.

10 UNDERDÆKNING PRIMO -9.281.000

Takstmæssigt resultat 2018 -4.498.000

11 UNDERDÆKNING ULTIMO -13.779.000
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