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LEDELSESPÅTEGNING

Årsrapporten for Grenaa Varme-

regnskab for Grenaa Varmeværk

fulde version af årsrapporten kan

værk A.m.b.A. for regnskabsåret

A.m.b.A. for regnskabsåret 2016,

ses på www.grenaavarme.dk eller

2016 er så omfangsrig, at vi har

som vi ved påtegning af 22. februar

rekvireres på selskabets kontor.

valgt at udarbejde et uddrag af

2017 har indstillet til generalfor-

regnskabets væsentligste elemen-

samlingens godkendelse.

Som supplerende informationer
er medtaget opgørelser efter

ter til forbrugerne.
Regnskabssammendraget inde-

varmeforsyningsloven om realiseret

Medfølgende regnskabssam-

holder ikke alle de oplysninger, der

over-/underdækning for 2016 samt

mendrag, der omfatter ledelses-

kræves ved årsregnskabsloven.

anmeldt budget for 2017.

beretningen inkl. oversigt over
hoved- og nøgletal, resultatopgø-

Regnskabssammendraget kan

relse for regnskabsåret 2016 samt

derfor ikke læses som erstatning

balance pr. 31. december 2016 er i

for det reviderede regnskab for

helhed uddraget af det reviderede

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Den
Grenaa, den 22. februar 2017.

Søren Gertsen
Direktør
BESTYRELSEN

Kent Soelberg
Formand

Henrik H. Jordalen

Mogens Jensen

Henrik Møller

Anders Lisvad

Gert Laursen

Valdemar Haumand

Sammendrag 2016

3

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til andelshaverne i Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

Konklusion
Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter
ledelsesberetning for 2016,
balance pr. 31. december 2016
samt resultatopgørelse for
2016 for såvel koncernen som
selskabet er uddraget af det
reviderede koncernregnskab
og årsregnskab for Grenaa
Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 2016.
Det er vores opfattelse, at det
medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige
henseender er et rimeligt
sammendrag af det reviderede
koncernregnskab og årsregnskab for Grenaa Varmeværk
A.m.b.A. i overensstemmelse
med den i note 1 beskrevne
regnskabspraksis.

Regnskabssammendrag
Regnskabssammendraget
indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og revisors
erklæring herom kan derfor
ikke læses som erstatning
for det reviderede koncernregnskab og årsregnskab og
revisors erklæring herom.
Det reviderede koncernregnskab og årsregnskab og vores
erklæring herom
Vi har udtrykt en konklusion
uden modifikationer i vores erklæring af 22. februar 2017 om
det reviderede koncernregnskab og årsregnskab. Revisionen og dermed vores erklæring
om koncernregnskabet og
årsregnskabet har ikke omfattet ledelsesberetningen, som vi

Grenaa, den 22. februar 2017.
ROBÆK

Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 33 94 64 06

Morten Jarlund
Statsaut. revisor
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i henhold til årsregnskabsloven
alene har gennemlæst.
Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget
Ledelsen er ansvarlig for
udarbejdelsen af regnskabssammendraget efter den i note
1 beskrevne regnskabspraksis.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke
en konklusion om, hvorvidt
regnskabssammendraget i alle
væsentlige henseender er et
rimeligt sammendrag af det
reviderede koncernregnskab
og årsregnskab på grundlag af
vores handlinger, som er udført i
overensstemmelse med International standard om revision (ISA)
810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om
regnskabssammendrag.

HOVED- OG NØGLETAL

2016
koncern

2015
koncern

2014
koncern

2013
koncern

2012
koncern

91.777

79.854

96.878

91.068

79.746

6.920

-796

17.579

8.749

4.058

Finansielle poster netto

-1.684

-1.759

-1.903

-1.756

-1.367

Årets resultat

5.236

-2.555

15.676

6.993

2.691

166.794

128.555

142.577

123.736

92.472

Egenkapital

35.045

29.809

32.364

16.688

9.695

Pengestrømme
Investeringer i
materielle anlægsaktiver

50.579

11.616

13.029

39.399

7.839

22

22

22

22

21

5.326

5.315

5.294

5.245

5.187

86,3

87,3

77,8

96,0

91,9

35.053

34.304

29.954

32.838

31.012

Resultatopgørelse (tkr.)
Nettoomsætning
Driftsresultat

Balance (tkr.)
Balancesum

Medarbejdere
Gennemsnitligt antal
heltidsmedarbejdere
Udvalgte nøgletal
Antal målere pr. 31.12
Graddage i pct. af varmeåret
Ledningstab i MWh
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LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet.

af stikledningsbidraget, der justeres

2016 kan skyldes en noget dårligere

I 2016 blev der produceret i alt

i takt med nettoprisindekset.

sommer.

Produktion A/S 64,3 %, Grenaa

Grenaa Kraftvarmeværk.

Produktionen kan følges online på

Forbrænding A/S 31,1 %, det nye

Vores kontrakt med Verdo Produk-

www.solvarmedata.dk

solvarmeanlæg 3,1 %, og endelig er

tion A/S er opsagt og udløber med

der kun produceret 1,5 % på Grenaa

udgangen af 2017. Leverancen fra

Nyt produktionsanlæg på den

Varmeværks egne kedelcentraler.

anlægget har forløbet tilfredsstil-

tidligere BASF-grund.

lende gennem hele 2016 uden de

Grenaa Varmeværk indsendte i

helt store nedbrud.

december 2014 et projektforslag til

168.867 MWh. Heraf leverede Verdo

Varmeåret 2016 var i varmemæssigt

Norddjurs Kommune vedrørende

henseende lidt varmere end varmeåret 2015 og udgjorde således 86,3

Grenaa Forbrænding A/S.

opførelse af et nyt biomassefyret

% i forhold til et normalt graddage

Der blev i 2016 produceret 52.602

varmeværk, som skal stå færdigt i

år (100 %). 2015 udgjorde 87,3 % i

MWh svarende til 31,1 % af den

2017 og afløse Grenaa Kraftvarme-

forhold til et normalt år.

samlede varmeproduktion, og der

værk samt Grenaa Forbrænding.

blev i den forbindelse afbrændt i alt
Regnskab 2016.

21.259 tons affald.

Grenaa Varmeværk modtog den
endelige godkendelse af projektfor-

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har
efter varmeforsyningslovens

Heraf er de 15.232 ton leveret af det

slaget fra Norddjurs Kommune den

regnskabsprincipper realiseret en

norske firma Geminor, der har eget

27. oktober 2015.

underdækning på 1,601 mio. kr.

kontor i England. Der er indgået en
aftale, der betyder, at der vil blive

I løbet af 2016 blev der gennem-

Pr. 31.12.16 udgør den samlede

leveret 50.000 ton RDF-affald frem

ført et EU-udbud for at finde de

akkumulerede overdækning til

til udgangen af 2017.

entreprenører, der skal sikre, at
projektet gennemføres til tiden og

indregning i efterfølgende år 3,665
mio. kr.

RDF-affald er husholdningsaffald,

den rigtige pris.

hvor man har udsorteret glas og
Bestyrelsen anser selskabets drift

metaller.

• Bygningsentreprisen er
tildelt Murerfirmaet Rasmus

som tilfredsstillende.
Affaldet modtages neddelt, frem-

Jakobsen A/S.

Budget 2017.

står homogent og er indpakket i

I forbindelse med budgetlægningen

plast. Ballerne har en vægt fra 800

var det muligt for andet år i træk

til 1.200 kg.

• Varmepumperne skal leveres

Solvarmeanlæg.

• Akkumuleringstanken leveres

Weiss A/S
gennem firmaet Enexio.

at fastholde prisen på forbrugsbidraget.

• Kedelentreprisen er tildelt

Anlægget har i 2016 produceret

af F.W. Rørteknik A/S

Forbrugsbidraget er således fastsat

5.194 MWh svarende til forbruget i

til 525 kr. pr. MWh i 2017.

300 huse.

Den øvrige del af tariffen er i øvrigt

I 2015 var produktionen på 5.317

ma er det det lokale Arkikon, der

uændret bortset fra en regulering

MWh. Den lidt lavere produktion i

assisterer COWI.

COWI har det overordnede ansvar
for projektet, og som arkitektfir-
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Energibesparelser.

Der var, i forbindelse med årsaf-

onsdag den 29. marts 2017 i

Tilbage i december 2016 indgik

læsningen i 2016, 4.000 forbrugere,

Kulturhuset Pavillonen.

Energistyrelsen en ny aftale med

der ikke selv skulle læse varmemå-

energiselskaberne. Aftalen betød

leren af.

Bemærk, at der også i år skal ske
tilmelding til generalforsamlingen.

en lille reduktion af kravet til de
energibesparelser, som de enkelte

Samtlige varmemålere vil være

energiselskaber skulle realisere.

udskiftet i løbet af 2017, det

Grenaa Varmeværk vil efter gene-

betyder, at der fremadrettet vil ske

ralforsamlingen være vært ved et

For Grenaa Varmeværk betød det,

en automatisk daglig aflæsning af

let traktement.

at vi i gik fra et krav på 5.400 til

varmemålerne.
Før og efter generalforsamlingen

5.200 MWh, hvilket svarer til forbruForbrugerservice.

vil varmeværkets servicepersonale

Hvis der er problemer med anlæg-

svare på dine spørgsmål og give

Ordningen er dog fortsat rigtig

get, så kan varmeværket kontaktes

gode råd.

dyr for forbrugerne, og fjernvar-

enten telefonisk eller på mail. Vi vil

meselskaberne kan ikke over

så vurdere, om problemet kan løses

Vel mødt!

for forbrugerne blive ved med at

af varmeværket, eller om forbruge-

På bestyrelsens vegne

retfærdiggøre de store udgifter, der

ren har behov for en VVS-installatør

Kent Soelberg

skal bruges på at jagte stadig mere

til at rette problemet.

Formand

get i ca. 290 huse.

besværlige energibesparelser.
Ordningen med servicebesøg hos
For forbrugerne i Grenaa udgør be-

forbrugerne fortsættes ligeledes i

taling for denne forpligtelse alene

2017, og status for 2016 var, at vi

25 kr. pr. MWh.

nåede at besøge og servicere 500
forbrugere.

Politikerne har lagt op til en grundig kulegravning af hele ordningen,

Grenaa Varmeværks hjemmeside.

det er vort håb, at brancheorgani-

På varmeværkets hjemmeside

sationen Dansk Fjernvarme får held

finder du oplysninger om varme-

med at overbevise politikerne og

værket, og her kan du også tilmelde

yderligere få lempet de høje krav.

dig vores nyhedsbrev og indberette
dine aflæsninger samt logge ind

Udskiftning af varmemålere og

og se dine årsopgørelser og andre

overgang til automatisk aflæsning.

dokumenter.

Bestyrelsen har i 2015 besluttet,
at der skal etableres et system

Du kan finde os på

til automatisk fjernaflæsning af

www.grenaavarme.dk

varmemålerne. Systemet etableres
sammen med Vandcenter Djurs for

Afslutning.

på den måde at opnå en synergi og

Er du interesseret i at vide mere,

økonomisk gevinst.

så kom til generalforsamlingen
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1-31/12 2016

Nettoomsætning

2015
t. kr.
Koncern

2016
kr.
Moder

2015
t. kr.
Moder

91.776.506

79.854

82.762.455

76.737

Produktionsomkostninger

-63.162.716

-57.381 -52.137.574

-54.449

Bruttoresultat

28.613.790

22.473

30.624.881

22.288

Distributionsomkostninger

-18.785.801

-20.041 -18.785.801

-20.041

Administrationsomkostninger

-3.972.990

-4.434

Andre driftsindtægter

1.064.739

Driftsresultat

6.919.738

Andre finansielle indtægter

-3.733.276

-4.005

1.206

1.214.739

1.262

-796

9.320.543

-496

8.010

32

38.943

28

Finansielle omkostninger

-1.692.090

-1.791

-1.692.090

-1.771

Resultat før skat

5.235.658

-2.555

7.667.396

-2.239

0

0

-845.856

774

Årets resultat

5.235.658

-2.555

6.821.540

-1.465

Årets resultat foreslåes disponeret således:
Overført til reserve for overskud, der i
henhold til varmeforsyningsloven ikke
kan udloddes

5.235.658

-2.555

6.821.540

-1.465

Disponeret resultat

5.235.658

-2.555

6.821.540

-1.465

Skat af årets resultat

8

2016
kr.
Koncern

Sammendrag 2016

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

2016
kr.
Koncern

2015
t. kr.
Koncern

2016
kr.
Moder

2015
t. kr.
Moder

AKTIVER
Grunde og bygninger

17.349.246

17.979

17.349.246

17.979

Solvarmeanlæg

22.334.056

23.300

22.334.056

23.300

Ledningsnet

46.144.585

45.172

46.144.585

45.172

Produktionsanlæg og maskiner

13.012.073

9.640

13.012.073

9.640

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlæg under opførelse
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

651.963

481

651.963

443

40.388.061

1.329

40.388.061

1.330

97.901 139.879.984

97.864

139.879.984
0

0

1.500.000

500

Andre kapitalandele og værdipapirer

11.837

12

11.837

12

Finansielle anlægsaktiver

11.837

12

1.511.837

512

97.913 141.391.821

98.376

Anlægsaktiver

139.891.821

Oliebeholdning

2.320.000

1.673

2.320.000

1.673

322.745

478

322.745

478

Varebeholdinger

2.642.745

2.151

2.642.745

2.151

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende hos andelshavere
(forbrugsafregning)

1.154.266

1.031

0

0

2.215.204

1.701

2.215.204

1.701

0

0

0

807

6.544.983

5.024

6.452.944

4.651

411.493

239

411.493

239  

Tilgodehavender

10.325.946

7.995

9.079.641

7.398

Likvide beholdninger

13.933.792

20.496

13.933.792

16.787

Omsætningsaktiver

26.902.483

30.642

25.656.178

26.336

128.555 167.047.999

124.712

Materialebeholdning

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Aktiver

166.794.304

Sammendrag 2016
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

2016
kr.
Koncern

2015
t. kr.
Koncern

7.372.109

7.372

2016
kr.
Moder

2015
t. kr.
Moder

PASSIVER
Egenkapital
Indskudskapital

7.372

27.672.669

22.437

28.778.636

21.957

Egenkapital i alt

35.044.778

29.809

36.150.745

29.329

Prioritetsgæld

89.336.580

70.207

89.336.580

70.207

Langfristede gældsforpligtelser

89.336.580

70.207

89.336.580

70.207

4.125.408

3.767

4.125.408

3.767

Kortfristet del af langfristede
gældsforpligtelser
Kreditinstitutter

55.640

0

0

0

Leverandørgæld

26.111.914

7.803

26.016.631

7.818

5.171.392

6.726

5.171.392

6.726

0

0

1.018.205

0

Overdækning efter varmeforsyningsloven til
indregning i efterfølgende års varmepris

3.914.340

6.832

3.665.076

5.267

Anden gæld

3.034.252

3.411

1.563.962

1.598

42.412.946

28.539

41.560.674

25.176

Gæld til andelshavere (forbrugsafregning)
Gæld til tilknyttet virksomhed

Kortfristede gældsforpligtelser

10

7.372.109

Reserve for overskud, der i henhold til
varmeforsyningsloven ikke kan udloddes

Gældsforpligtelser

131.749.526

98.746 130.897.254

95.383

Passiver i alt

166.794.304

128.555 167.047.999

124.712

Sammendrag 2016

NOTE

1

Anvendt regnskabspraksis for regnskabssammendrag
Ledelsesberetningen inkl. oversigt over hoved- og nøgletal, resultatopgørelse
for regnskabsåret 2016 samt balance pr. 31. december 2016 er i helhed uddraget
fra det reviderede regnskab for Grenaa Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret
2016. Der er ikke foretaget sammendrag af delelementer i hverken resultat
opgørelse eller balance, men der er foretaget afrunding til hele 1.000 kr.
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REALISERET OVER-/UNDERDÆKNING FOR 2016

samt anmeldt budget for 2017 opgjort efter varmeforsyningsloven

Anmeldt
budget 2017
t. kr.
Moder
Nettoomsætning

Anmeldt
budget 2016
t. kr.
Moder

Realiseret
for 2016
t. kr.
Moder

Realiseret
for 2015
t. kr.
Moder

79.955

79.888  

81.161

81.318

Produktionsomkostninger

-59.154

-57.890

-56.336

-57.066

Bruttoresultat

20.801

21.998

24.825

24.252

Distributionsomkostninger

-15.983

-16.594

-17.091

-17.988

Administrationsomkostninger

-6.711

-4.538

-3.772

-4.044

Andre driftsindtægter

1.138

1.148

1.215

1.262

Driftsresultat

-755

2.014

5.177

3.482

Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets henlæggelse
Årets resultat efter
varmeforsyningsloven
(årets over-/underskud)
Over-/underdækning primo
Over-/underdækning ultimo

Henlæggelse primo

0

50

39

28

-1.936

-1.977

-1.750

-1.829

0

-5.067

-5.067

2.900

-2.691

-4.980

-1.601

4.581

3.665

4.980

5.266

685

974

0

3.665

5.266

8.267

3.200

3.200

6.886

Årets henlæggelse

0

5.067

5.067

-2.900

Henlæggelser anvendt i året

0

0

0

-786

8.267

8.267

8.267

3.200

Henlæggelser ultimo

12
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ÅRETS RESULTAT EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN
AFSTEMMES således til årets resultat efter varmeforsyningsloven
Realiseret
for 2016
kr.
Moder

Realiseret
for 2015
kr.
Moder

6.821.540

-1.464.924

Tilbageført nettoomsætning efter årsregnskabsloven

-82.762.455

-76.736.904

Fremført nettoomsætning efter varmeforsyningsloven

81.160.979

81.318.201

8.562.848

8.832.403

-10.932.617

-10.347.580

-172.502

912.175

-58.125

-58.125

-5.067.000

2.900.000

845.856

-773.949

-1.601.476

4.581.297

Årets resultat efter årsregnskabsloven

Tilbageførte afskrivninger efter årsregnskabsloven
Fremførte afskrivninger efter varmeforsyningsloven
Tilbageført beholdning af energibesparelser
efter årsregnskabsloven
Fremførte afskrivninger på låneomkostninger efter
varmeforsyningsloven

Henlæggelse efter varmeforsyningsloven
Skat af årets resultat efter årsregnskabsloven

Årets resultat efter varmeforsyningsloven

Sammendrag 2016
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hotte
NATSÆNKNING
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges
meget energi til at varme rummene
op igen.

GULVVARME

RETURTEMPERATUR
Jo koldere returtemperaturen er,
jo bedre har du udnyttet varmen i
fjernvarmevandet.
Radiatorernes returrør skal føles
kolde eller håndvarme.

3

7

4

8

5

14
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Luft ud jævnligt ved gennemtræk
i ca. 5 minutter ad gangen. Luk
termostaterne imens.
Undgå fugt ved:
1) at tørre dit tøj udendørs eller i
dertil indrettede rum.
2) at holde temperaturen over 14˚C.
3) at holde kolde ydervægge fri for
store møbler.

ISOLERING

9

RADIATOREN
Brug alle radiatorer i samme rum
og indstil dem ens.
Radiatoren fungerer korrekt, når
den er varm i toppen og kold i
bunden.
Åbn for luftskruen, hvis der en
rislende lyd i radiatoren.

Indstil temperaturen på det varme
brugsvand til 50-55˚C. Ved højere
temperaturer øges risikoen for
kalkdannelser.
Tag brusebad. Der går ca. 45 l.
vand til et brusebad mod ca. 145 l.
til et karbad.

INDEKLIMA

TEMPERATUREN
21˚C er en ideel stuetemperatur
for de fleste.
Hver ekstra grad betyder ca. 5 %
større varmeforbrug.
Hold altid døren lukket til kolde
rum.

Placer aldrig gardiner, møbler eller
tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren
skal have frit løb, og termostatens
føler må ikke være tildækket.
Aflæs temperaturen i rummet med
et termometer placeret i 1,5 m.
højde.

DET VARME VAND

Find en passende indstilling, og
undlad så yderligere regulering af
temperaturen.
Det kan tage ca. et halvt døgn,
før regulering af gulvvarme får
virkning.

2

reråd

TERMOSTATEN

6

1

spa

Sørg for at rør, ydermure og loft er
velisoleret. Vælg energiruder frem
for almindelige vinduer. Check at
døre og vinduer er helt tætte –
anvend f.eks. tætningstape.

AFLÆSNING AF FORBRUGET

10

Aflæs din måler en gang om
måneden, så har du styr på dit
forbrug og kan hurtigt opdage
eventuelle store udsving.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00
i Kulturhuset Pavillonen
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende:
Mogens Jensen

(modtager genvalg)

Gert Laursen

(modtager genvalg)

Henrik H. Jordalen

(modtager genvalg)

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

NB. Anmeldelse af stemmeret skal foretages
iflg. vedtægterne §10.5. og 10.7.
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest
tirsdag den 21. marts 2017 på www.grenaavarme.dk
eller tlf. 86 32 17 44.
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