BESTYRELSENS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2015-16

Velkommen til generalforsamling i Vinderup Varmeværk 2016.

Denne beretning dækker aktiviteter i driftsåret 01.07.2015 til 30.06.2016
Regnskab:
Regnskabsåret 2015-2016 blev året hvor næsten alt, teknisk og økonomisk, formede sig optimalt for vores varmeværk. – En konstatering generalforsamlingen har hørt tilsvarende for de seneste år. Lad os glæde os over
denne situation, så længe det er muligt. Der er desværre dystre udsigter i vente.
Vinderup Varmeværks resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 3.980.000, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 19.046.067. Årets økonomiske resultat er markant bedre end
budgetteret og skyldes en kombination af en mild fyringssæson, et år med maksimal grundbeløbsudbetalinger,
faldende naturgaspriser og høj salgspris for biogas-el.
Hele perioden har været præget af faldende naturgaspriser. Faldende naturgaspriser har den dobbelte effekt for
Vinderup Varmeværk. At prisen for køb af naturgas til varmeværkets gamle motorer og kedler selvsagt falder,
medfører lavere omkostninger til brændselskøb. Men det betyder også at salgsprisen for biogas-el stiger, da
salgsprisen for el produceret på biogasmotoren reguleres i forhold til et index tal for naturgasprisen. En faldende naturgaspris medfører altså højere biogas salgspris.
Vinderup Varmeværk har solgt 28.956 MWh fjernvarme og det er 5 % mere i forhold til foregående regnskabsår.
Fyringssæsonen var mild, ligesom det foregående år, så hovedårsagen til mersalget af fjernvarme skal findes i
tilgangen af nye forbrugere. I regnskabsåret er der blandt andet tilsluttet 7 nye forbrugere i industriområdet
med et forholdsvist højt energiforbrug.
En mild fyringssæson har en positiv indvirkning på årets regnskab, da behovet for at producere varme på naturgas mindskes og en større del af årsproduktionen dækkes af biogas.
Gasforbrug:
Vi har forbrugt 7,7 mio. m3 biogas mod 7,8 mio.m3 året før. Naturgas forbruget er samtidig faldet lidt fra 1,17
mio.m3 til 1,1 mio. m3. Varmeproduktionsprisen er markant lavere på biogas end på det naturgasbaserede motor og kedel anlæg.
Salg af el:
I perioden for regnskabsåret, er der produceret 24.375 MWh el og det er et fald på knapt 5 % i forhold til året
før. Faldet kommer som følger af lidt mindre drift på det naturgas baserede motoranlæg og dermed lidt højere
produktion på gaskedlerne.
Pristilpasning:
Den gunstige økonomiske udvikling betød, at varmeværket valgte at nedsætte a-konto varmeprisen fra 300 kr.
til 240 kr./MWh halvvejs inde i regnskabsåret. Prisnedsættelsen blev fulgt op af en bagudrettet prisnedsættelse i
forbindelse med udarbejdelsen af årsopgørelserne. Her viste det sig at økonomien var blevet yderligere forbedret således afregningsprisen kunne sænkes yderligere fra 240 kr./MWh til 160 kr./MWh. Dermed blev prisen for
at opvarme et standardhus på 130 m3 med et årsforbrug på 18,1 MWh, i Vinderup og Sevel på kun kr. 6.831,90
sidste år.
Forbrugere:
Der har i regnskabsåret 2015 – 16 været en netto tilgang på 27 nye forbrugere således vi ved udgangen af driftsåret er 1449 forbrugere tilsluttet varmeværket. De nye kunder kommer primært fra industriområdet og Åparken
som begge er nye områder med fjernvarme samt fra nye kunder der er blevet tilsluttet i forbindelse med at vi
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har renoveret Handbjergvej og fra et nyt byggeri på Søndergade med lejligheder der har individuel varmemåling
og direkte kundeforhold til varmeværket.

Grundbeløbet:
Grundbeløbet har været et varmt emne hen over sommeren og som tingene står nu, miste vi et tilskud på kr. 5,4
mio. pr. år, med udgangen af 2018, på lige fod med de øvrige naturgasfyrede kraftvarmeværker. Tilskuddet blev
oprindeligt indført for at beskytte kraftvarmeværkerne mod lav indtjening på det fri el-marked i tilfælde af lave
markedspriser på el.
Vi har i en længere periode forberedt os på at tilskuddet forsvinder, både ved at fintune det nuværende produktionsudstyr samt ved at undersøge muligheden for at ny etablere produktionsudstyr der kan nedbringe varmeværkets omkostninger til produktion af varme. Endeligt har vi også foretaget regnskabstekniske dispositioner
der skal udglatte det prishop der efter alt at dømme vil komme. Blandt andet har vi valgt at fremrykke nogle
afskrivninger i de kommende år indtil 2019. Senere kan jeg også orientere om et samarbejde vi har indgået med
24 andre varmeværker og Region Midtjylland om at undersøge hvordan et prishop i 2019 kan minimeres.
Større projekter i regnskabsåret:
På varmeværket i Vinderup blev der i juni måned indbygget en ny hovedmåler. Den gamle måler har i mange år
haft en fejlvisning og den var også begyndt at have nogle udfald, så derfor var det nu nødvendigt at få måleren
fornyet. Arbejdet forløb nogenlunde efter planen selvom genopstarten af varmeforsyningen til byen trak lidt
længere end varslet. Vi får nu et mere nøjagtigt billede af ledningstabet i byen.
Det helt store projekt i regnskabsåret har været renovering af fjernvarme hoved og stikledninger i Handbjergvej
og en stor del af Vesterlund, samt etablering af nyt fjernvarme net i industriområdet på Nr. Bjertvej. Det har
været et meget omfattende projekt både for varmeværket men også for de berørte forbrugere, men resultatet
er blevet godt, og vi kan tydeligt se at de nye ledninger medfører en højere fremløbstemperatur hos forbrugerne, på grund af den noget bedre isolering af de nye rør.

Fremtidige projekter:
Her i indeværende år er vi gået i gang med at renovere hoved- og stikledninger i Søndergade øst og syd. Arbejdet sker i samarbejde med vandforsyningsselskabet, da både vand- og fjernvarmerør kan placeres i samme ledningsgrav. Arbejdet holder efter alt at dømme vinterpause når vi når frem til Sevelvej. Hvorefter vi fortsætter fra
Sevelvej mod Nørgaardsvej i foråret 2017.
Vinderup Varmeværk har sammen med 24 andre varmeværket i Region Midtjylland indgået et samarbejde, hvor
regionen på vegne af varmeværkerne søger EU om støtte til at undersøge de tilknyttede varmeværkers mulighederne for at erstatte naturgas med vedvarende energi. Vi er spændte på om ansøgningen går igennem og
hvilket resultat rådgivningen kan give.
Ændring af regnskabsår:
Den 7. april 2016 blev der indgået en politisk aftale vedrørende de rammer fjernvarmeværker arbejder under.
Aftalen betyder blandt andet, at vi som fjernvarmeværk bliver pålagt indtægtsrammer og investeringsrammer
samt at muligheden for at anvende henlæggelser til at finansiere nye anlæg forsvinder. Yderligere betyder den
nye regulering at alle fjernvarmeværker skal aflægge regnskab efter samme kontoplan og efter samme regnskabsperiode. Efter hvad vi har erfaret på nuværende tidspunkt betyder dette at Vinderup Varmeværk skal ændre regnskabsår til at følge kalenderåret. Det vil betyde at varmeværkets vedtægter skal ændres, enten admini-
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strativt eller efter de regler der er i vores vedtægter. Vi følger naturligvis de krav vi bliver pålæg og når alle detaljer vedrørende den nye regulering er kendt vil vi handle herefter.
Bestyrelsesaktiviteter
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 møder, og 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.

