Bestyrelsens beretning 2018
Fakta
Priser incl. moms
MWh-pris
Effektbidrag pr. m3
Samlet varmesalg
Antal forbrugere
Antal m3 rum

2018 (7 mdr.)

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

490
9,5
6410
792
343.517

431,25
16,25
15.526
790
342.980

400,00
16,25
15.162
785
341.593

462,50
16,25
15.011
779
339.966

456,25
16,25
14.288
773
339.173

Årets varmesalg for dette ”korte” regnskabsår har været på 6.410 MWh, hvilket kun er ca. 83% af det
budgetterede (7700 MWh). Det mindre varmesalg skyldes et meget varmt efterår samt december. I perioden blev
der tilsluttettet 2 nye forbruger.
Administration
Den daglige drift varetages af driftsleder Henrik Stigaard Petersen sammen med driftsassistent Erik Sylvest
Nielsen. Kontorholdet (korrespondance og bogføring m.v.) varetages fra medio marts 2019 af vores nye kollega
Laila Beck.
Drift
Produktionsapparatet består af 2 fliskedler på hhv. 4 og 5,5 MWh og 2 oliekedler på hver 5 MWh. Endelig har vi en
akkumuleringstank til at udligne spidsbelastningsperioderne og dermed give en mere kontinuerlig produktion. Alt i
alt kan værket uden problemer klare nuværende og kommende varmebehov.
Vi har i dette varmeår brugt 2467 ton flis og 150 liter olie.
Vores ledningsnet er generelt i god stand, men ledningsnettets alder taget i betragtning er det planlagt, at
udarbejde en flerårig renoveringsplan. Vi prøver hele tiden at være på forkant med at reparere utætheder og brud
ved anvendelse af termografering af ledningsnettet. Vi har haft et begyndende stigende forbrug af vand i nettet og
vil derfor i den forbindelse få termofotograferet hele nettet med drone for at have det bedste overblik og grundlag
for prioritering af udskiftning af ledninger i forbindelse med den planlagte renoveringsplan.
Økonomi
Dette ”korte” regnskabsår er en følge af den ændring af varmeforsyningsloven, som Energitilsynets regler har
fastsat i forbindelse med ensretning af regnskabsåret for alle varmeforsyningsvirksomheder.
Det betyder at Græsted Fjernvarmes regnskabsår fra 1. januar 2019 følger kalenderåret.
Årets resultat efter varmeforsyningsloven er et underskud på kr. 148.741, efter modregning af sidste års overskud
(2017/2018) på kr. 260.241.
I budgettet for 2019 er indregnet er forventet overskud i 2018 på kr. 264.627.
Varmeafregningsprisen for den kommende sæson falder knapt 2 %.
Med en budgetteret pris pr. MWh på kr. 481,25,- for 2019 kan vi fortsat kalde os et af de billigste varmeværker i
Nordsjælland.
Det regnskabsmæssige resultat er, jf. myndighedskrav, udarbejdet både som et regnskab efter regnskabs-lovens
principper og et som følger varmeforsyningsloven. Vi har valgt at udsende et sammendrag af årsregnskabet efter
varmeforsyningsloven med denne beretning. Det samlede årsregnskab og balance kan rekvireres ved
henvendelse til Fjernvarmeværket eller hentes på vores hjemmeside.
Øvrige tiltag
Fra regnskabsåret 2019 (1. januar til 31. december 2019) opkræves effekt- og forbrugsbidraget i 4 lige store rater
i februar, maj, august og november måned som oplyst ved sidste generalforsamling.
Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1, udbetales det
overskydende beløb via Betalingsservice eller bankoverførsel.
Som nævnt i beretningen for de foregående 2 år, har bestyrelsen undersøgt mulighederne for udvidelse af
forsyningsområdet med bl.a. Ramsagerområdet med ca. 150 parceller.
Vi har i bestyrelsen taget til efterretning, at det ikke lykkedes at få tilslutninger nok til gennemførelse af projektet og
vil ikke foretage yderligere i den nuværende situation.
Afslutning
Samlet set mener vi i bestyrelsen, at der er god grund til fortsat at se optimistisk på Græsted Fjernvarmes
økonomiske og driftsmæssige fremtid.
P.b.v.
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Bestyrelsesformand

