
ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S

År til dato Forv. års- Rev.

Beløb i t.DKK Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget

Varmesalg 19.924 20.186 -262 64.971 67.428 -2.457 149.405 162.957

Elsalg 7.839 5.524 2.315 33.039 21.013 12.026 79.087 68.121

Andre indtægter 32 45 -13 318 268 50 1.191 1.143

Omsætning i alt 27.795 25.755 2.040 98.328 88.709 9.619 229.683 232.221

Lønomkostninger -495 -523 28 -1.498 -1.569 71 -6.237 -6.383

Personaleomkostninger -32 -65 33 -70 -90 20 -330 -378

Heraf overført til projekter 0 12 -12 0 12 -12 57 48

Løn- og personaleomk. i alt -527 -576 49 -1.568 -1.647 79 -6.510 -6.713ga

Brændsel/varmekøb -18.825 -19.694 869 -66.535 -67.669 1.134 -162.689 -173.227

Fast ejendom -13 -81 68 -220 -359 139 -1.621 -1.276

Maskinanlæg -606 -308 -298 -3.120 -2.997 -123 -10.374 -7.611

Transmissionsnet -403 -295 -108 -1.046 -938 -108 -2.794 -2.620

Maskinparken -8 -16 8 -37 -43 6 -135 -145

Produktions- og distributionsomkostninger i alt -19.855 -20.394 539 -70.958 -72.006 1.048 -177.613 -184.879

Energi Viborg A/S -292 -292 0 -875 -874 -1 -3.499 -3.499

Kontingenter og abonnementer 0 -4 4 -246 -256 10 -290 -292

It -6 -75 69 -9 -83 74 -157 -308

Revision og juridisk bistand 0 -75 75 -18 -75 57 -370 -370

Øvrige omkostninger -4 -22 18 -33 -33 0 -235 -203

Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg 0 0 0 0 0 0 42 42

Salgs- og administrationsomkostninger i alt -302 -468 166 -1.180 -1.321 141 -4.509 -4.630

Resultat før afskrivninger 7.110 4.317 2.793 24.622 13.735 10.887 41.051 35.999

Afskrivninger -562 -585 23 -1.687 -1.755 68 -6.584 -6.768

Resultat af primær drift 6.548 3.732 2.816 22.935 11.980 10.955 34.467 29.231

Omkostninger CO2-kvoter -1.965 -925 -1.040 -5.461 -3.867 -1.594 -14.147 -10.994

Omkostninger vedr. konstitueringsaftalen 0 -500 500 0 -1.000 1.000 -500 -1.000

Geotermiprojektet, omkostninger -944 -825 -119 -1.116 -1.051 -65 -2.457 -2.457

Omkostninger vedr. fremtidig varmeproduktion -8.206 0 -8.206 -8.206 0 -8.206 -8.206 0

Finansielle poster i øvrigt -22 -225 203 -436 -645 209 -1.154 -1.154

Resultat før skat -4.589 1.257 -5.846 7.716 5.417 2.299 8.003 13.626

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 -1.761 -2.998

Takstmæssige resultat før modregning -4.589 1.257 -5.846 7.716 5.417 2.299 6.242 10.628

Modregnet i underdækning primo -6.242 -10.628

Årets takstmæssige resultat 0 0

Investeringer -1.084 -4.940 -4.940

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/3-2019 og revideret budget for 2019.

Der har for de første 3 måneder været tale om et øget indtjeningsbidrag (varme- og elsalg minus gaskøb) på 11,120 mio. kr.

Det positive resultat kan udelukkende henføres til et væsentlig øget elsalg for perioden. 

Det bemærkes, at produktionsomkostningerne på trods af den øgede produktion på kraftvarmeanlægget ikke afviger fra budgettet. 
Årsagen er, at der i perioden har været faldende gaspriser, som er kommet selskabet til gode. Dog er omkostningerne til CO2 kvoter
som følge af produktionen på kraftvarmeanlægget højere end budgetteret.  

Der er ikke afholdt budgetterede omkostninger til assistance i forbindelse med konstitueringsaftalen i perioden.

Forventet årsresultat er i overensstemmelse med revideret budget 2019, som bliver behandlet på samme bestyrelsesmøde. Det be-

mærkes, at det forventede årsresultat på 6,2 mio. kr. ses i sammenhæng med, at selskabet har modtaget et udkast til afgørelse vedr. 

ikke-indregningsberettigede omkostninger i geotermiprojektet på 7,5 mio. kr. Der henvises til dagsordenspunktet vedr. revideret budget.

Der er pr. 31.3.2019 foretaget investeringer for 1.084 t.kr. svarende til 21,9 % af investeringsrammen. 
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