BESTYRELSENS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017-18

Denne beretning dækker aktiviteter i driftsåret 01.07.2017 til 30.06.2018
Regnskab:
Regnskabsåret 2017-2018 blev afsluttet med et godt resultat for Vinderup Varmeværk. Driften af varmeværket
har været ganske tilfredsstillende. Marts 2018 blev fyringssæsonens strengeste måned hvor varmeværket blev
testet af i et nyt max niveau for døgn salg, ude at vi derved nærmede os værkets max kapacitet.
Vinderup Varmeværks resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 130.000, og selskabets balance
pr. 30. juni 2018 udviser en egenkapital på kr. 20.356.067. Årets økonomiske resultat er lidt bedre end budgetteret og skyldes en kombination af en forholdsvis gunstig fyringssæson, et år med høj grundbeløbsudbetalinger,
moderate naturgaspriser og en høj salgspris for biogas-el.
I perioden har naturgasprisen været stigende. Lave naturgaspriser har den effekt for Vinderup Varmeværk, at
prisen for køb af naturgas til varmeværkets gamle motorer og kedler selvsagt bliver lave, og medfører lavere
omkostninger til brændselskøb. Men det betyder også at salgsprisen for biogas-el bliver høj, da salgsprisen for el
produceret på biogasmotoren reguleres i forhold til et index tal for naturgasprisen. En lav naturgaspris medfører altså høj biogas salgspris. Vi får i øjeblikket 1,276 kr./kWh strøm vi sælger fra biogasmotoren.

Vinderup Varmeværk har solgt 30.843 MWh fjernvarme og det er 1,5 % mere i forhold til foregående regnskabsår. Fyringssæsonen var forholdsvis normal, ligesom det foregående år, så hovedårsagen til mersalget af fjernvarme skal findes i tilgangen af nye forbrugere. De nye kunder i industriområdet Vinderup Vest har nu fået fuldt
omstillet deres varmeforbrug til fjernvarme.

Gasforbrug:
Vi har forbrugt 8,0 mio. m3 biogas mod 7,3 mio.m3 året før. Naturgas forbruget er samtidig steget fra 1,4
mio.m3 til 1,5 mio. m3.

Salg af el:
I perioden for regnskabsåret, er der produceret 27.711 MWh el og det er en stigning på godt 12 % i forhold til
året før. Den store stigning forklares med at biogasmotoren var ude af drift i november i foregående driftsår til
stort service eftersyn. I regnskabsåret 2017-18 har hverken biogasmotor eller naturgas motorer været stoppet
på grund af større serviceeftersyn. Derfor har kraftvarme anlægget produceret mere el.

Pris:
Afregningsprisen for fjernvarme blev ved årets begyndelse sat til 240 kr./MWh ekskl. moms. Denne pris blev
fastholdt for hele året.
Dermed blev prisen for at opvarme et standardhus på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh, i Vinderup og
Sevel på kun kr. 8.641,90 incl. moms sidste år.
Vinderup Varmeværk har kontrakt med Maabjerg BioEnergy om køb af biogas i mange år endnu, så vi forventer
at Vinderup Varmeværk fortsat vil kunne levere fjernvarme til vore forbrugere til en absolut konkurrencedygtig
pris fremover.
Når vi sammenligner os med landets ca. 400 fjernvarmeværker ligger vi fortsat blandt de billigste.

Forbrugere:
Der har i regnskabsåret 2017 – 18 været en netto tilgang på 10 nye forbrugere således vi ved udgangen af driftsåret er 1464 forbrugere tilsluttet varmeværket.
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Større projekter i regnskabsåret:
I regnskabsåret 2017-18 er der foretaget en større investering på varmeværkets central i Vinderup, idet der er
etableret en 15 MW elkedel samt opført endnu en akkumuleringstank. Elkedlen udnyttes til at producere billig
fjernvarme når elpriserne er meget lave f.eks når kraftig vind medfører en større produktion af el fra vindmøller
end landet har behov for, så opstår den situation man kalder eloverløb. Her vil vores nye elkedel være klar til at
modvirke dette eloverløb. De foreløbige driftserfaringer er meget gode og elkedlen kommer efter alt at dømme
til at dække en væsentlig del af spidslasten på varmeværket.
For at optimere driften på den nye elkedel samt udnytte biogaskraftvarmeværket bedre, er der samtidig opført
endnu en 2000 m3 akkumuleringstank. Med etablering af endnu en akkumuleringstank, kan elkedlen producere
mere når elpriserne er allermest optimale og samtidig kan der udføres længere vedligeholdelse på biogasmotoren uden der skal produceres varme under ugunstige økonomiske forhold.
Den ”gamle” akkumuleringstank er ligeledes inspiceret indvendigt i forbindelse med etablering af den nye tank.
Vi har konstateret at den gamle tank er i forholdsvis god stand.
Begge anlægsprojekter er gennemført uden at vi har optaget yderligere fremmed finansiering.
Arbejdet med at udbrede fjernvarme i industriområdet er også fortsat i dette regnskabsår. I efteråret 2017 har
vi tilsluttet yderligere 2 kunder på Nr. Bjertvej ved at forlænge hovedledningsnettet mod syd. Udbygningen af
fjernvarme fortsætter også i indeværende år.
Her i 2018 har Vinderup Varmeværk renoveret og udskiftet hoved- og stikledninger i Skolevej og Ålykkevej i forbindelse med et spildevands renoveringsprojekt. Arbejdet er sket i tæt samarbejde med spildevands- og vandforsyningen. Vi har en forventning om at levetinden for ledningsnettet i sådan en ny renoveret gade er over 50
år.

Skovlund Mejeri:
Varmeværket købte i januar 2017 det gamle Skovlund Mejeri. Efter købet kunne vi ret hurtigt konstatere at bygningerne var i så dårlig stand, at enhver tale om at bevare mejeriet helt eller delvist var urealistisk. Derfor blev
det besluttet at nedrive bygningerne og efterfølgende lade arealet stå tomt indtil videre.

Ændring af regnskabsår:
Folketinget har vedtaget nye regler for varmeforsyninger, der betyder at alle forsyninger fra den 1. januar 2019,
skal indberette budgetter og indsende prisregnskab der følger kalender året. I øjeblikket aflægger Vinderup
Varmeværk 3 regnskaber.
 Et virksomhedsregnskab aflagt i henhold til årsregnskabsloven.
 Et skatteregnskab i henhold til skattelovgivningen. Skatteregnskabet aflægges pr. kalenderår men der
må anvendes talmateriale fra forskudt regnskabsår.
 Et prisregnskab i henhold til Varmeforsyningsloven.
Det er sidst nævnet prisregnskab der pr. 1. januar 2019, skal aflægges i forhold til kalenderåret.
Hvis vi ikke gør noget kan regnskaberne godt aflægges efter loven, men det kræver at der aflægges og revideres
to årlige regnskaber, hvilket vil medføre en væsentlig administrativ ulempe samt omkostninger til revision af to
separate regnskaber.
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Derfor har vi valgt at søge den mest praktiske og økonomisk fordelagtige løsning, hvilket vil være at tilrette alle 3
regnskaber til at følge kalenderåret.

Forslag til nye vedtægter:
En ændring af perioden for aflæggelse af virksomhedsregnskabet til at følge kalenderåret kræver en ændring af
varmeværkets vedtægter. Derfor femsættes der senere et forslag til nye vedtægter for Vinderup Varmeværk. En
vedtægtsændring vil blandt andet betyde at bestyrelsesmedlemmerne hver får afkortet deres valgperiode med
ca. et halvt år, dog kun i omlægningsperioden

Usikker fremtid:
I øjeblikket er politikerne fremme med forskellige forslag, der vil få væsentlige konsekvenser for mange varmeværker.
Der er tale om ophævelse af tilslutningspligt for boliger i nye områder, bortfald af grundbeløb samt tvungen
etablering af varmepumper.

Bestyrelsesaktiviteter:
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 5 møder, og som sædvanligt deltaget i Dansk Fjernvarmes Regional- og
Landsmøder, møder hvor man har mulighed for at blive opdateret på, hvad der rør sig på den både tekniske og
politiske front med betydning for fjernvarmen. Ved hele tiden at være på forkant med forventede krav, er det
muligt at trimme værket og – især forberede sig økonomisk (budgetmæssigt) til fremtiden, hvilket har kendetegnet bestyrelsens arbejde gennem året og udmøntet af personalet i et ansvarsbevist og godt arbejde.
Tak til alle for indsatsen.
Tak til forbrugerne for den tillid, der vises for bestyrelsens arbejde.
Tak til værkets personale for den indsats der ydes. Uden en positiv tilgang til det daglige arbejde havde vi ikke
nået de resultater, der er præsteret.
Tak til mine bestyrelseskolleger, for en god og konstruktiv debat om værkets drift og målsætning. Der kan til
tider være behov for en ekstra indsats for at vi kan holde os ajour med muligheder og krav.

