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Ledelsespategning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for Svendborg Kraftvarme
A/S for regnskabs~ret 1.januar - 31. december 2016.
I~rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med ~rsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at ~rsregnskabet giver et retvisende billede of selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt of resultatet of selskabets aktiviteter for regnskabs~ret
1.januar - 31. december 2016.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegarelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Den uafhaengige revisors revisionsp~tegning
Til kapitalejeren i Svendborg Kraftvarme A/S
Konklusion
Vi har revideret ~rsregnskabet for Svendborg Kraftvarmevaerk A/S for regnskabs~ret 1.januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgr~relse, balance og Hofer, herunder anvendt regnskabspraksis.
l~rsregnskabetudarbejdes efter~rsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at firsregnskabet giver et retvisende billede of selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt of resultatet of selskabets aktiviteter for regnskabs~ret
1.januar - 31, december 2016 i overensstemmelse med ~rsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udfr~rt vores revision i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark. Vores ansvar ifralge disse standarder og krav er naermere beskrevet i revisionspfitegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen of ~rsregnskabet". Vi er uafhaengige
of selskabet i overensstemmelse med Internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og
de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores a~vrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og kray. Det er vores opfattelse, at det opnfiede revisionsbevis er tilstraekkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for ~rsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen of et firsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med ~rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for ngdvendig for at udarbejde et ~rsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om
Jenne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen of arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsaette
driften; at oplyse om forhold vedr~rende fortsat drift, hvor Bette er relevant; samt at udarbejde firsregnskabet p~ grundlag of regnskabsprincippet om fortsatdrift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gsre Bette.
Revisors ansvar for revisionen of ~rsregnskabet
Vores mil er at opn~ haj grad of sikkerhed for, om ~rsregnskabet som helhed er uden vaesentlig fejlinformation, uanset om Jenne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionsp~tegning med en
konklusion. Hmj grad of sikkerhed er et ha~jt niveau of sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udferes i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gaeldende i Danmark, altid vil afdaekke vaesentlig fejlinformation, nor sedan findes. Fejlinformationer kan opst~ som fmlge of besvigelser eller fejl og kan betragtes som vaesentlige, hvis Jet med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p~ de rakonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne traeffer p~ grundlag of ~rsregnskabet.
Som led i en revision, der udfr~res i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for vaesentlig fejlinformation i ~rsregnskabet, uanset om Jenne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion p~ disse risici
samt opn~r revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage vaesentlig fejlinformation for~rsaget of besvigelser er hr~jere end ved
vaesentlig fejlinformation for~rsaget of fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvaergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesaettelse of intern kontrol.
OpnBr vi forst~else of den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten of selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt of ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmaessige sken og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhaengige revisors revisionsp~tegning
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse of firsregnskabet pa grundlag of regnskabsprincippet om
fortsat drifter passende, samt om der p~ grundlag of det opn~ede revisionsbevis er vaesentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne
til at fortsaette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vaesentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionsp~tegning grave opmaerksom pa oplysninger herom i ~rsregnskabet eller, hvis s~danne oplysninger ikke er tilstraekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret p~ det revisionsbevis, der er opn~et frem til datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medfere, at selskabet ikke laengere kan fortsaette driften.
Tager vi stilling til den samlede praesentation, struktur og indhold of firsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
pa en sadan mfide, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den raverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmaessige placering
of revisionen samt betydelige revisionsmaessige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om firsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
tilknytning til vores revision of firsregnskabet er det vores ansvar at laese ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vaesentligt inkonsistent med ~rsregnskabet eller vores
viden opn~et ved revisionen eller p~ anden made synes at indeholde vaesentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kraevede oplysninger i henhold til ~rsregnskabsloven.
Baseret p~ det udfr~rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med ~rsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med ~rsregnskabslovens kray. Vi har ikke fundet vaesentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 19. april 2017
ERNST &YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Claus Dalager
statsaut. revisor

Svendborg
~arme

Svendborg Kraftvarme A/S
/~rsrapport 2016
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Ledelsesberetning
Beretning
Hovedaktivitet
Selskabets primaere formal er at drive et kraftvarmevaerk, der ved forbrxnding of affald producerer el
og varme. Den producerede elektricitet minus egetforbrug s~lges pa det Erie marked via elb2rsen NordPool. Den producerede varme afs~ttes til Svendborg Fjernvarme A.m.b.A.
Selskabets virksomhed er reguleret efter et "hvile i sig sely"-princip, jf. bestemmelserne i Lov om Varmeforsyning og Affaldsbekendtg~relsen.
Svendborg Kraftvarmes indtaegter er udover salg of el og varme baseret pa kundebidrag i form of gebyr
for indlevering of affald. Varmetakst og affaldsgebyr fasts~ttes arligt of selskabets bestyrelse, hvorefter Svendborg Byrad taper stilling til om taksterne er fastsat efter g~ldende lovgivning.
Svendborg Kraftvarme A/S har i 2016 gennemsnitligt beskaeftiget 18 ansatte.
Udviklingen i aktiviteter og ~konomiske forhold

drets resultat
takstmxssig henseende er varmeforsyningen underiagt "hvile-i-sip-sely"-princippet, saledes som Bette
er defineret i varmeforsyningsloven § 20. Det betyder, at arets resultat if0lge varmeforsyningsloven altid giver 0 t.kr.
If01ge varmeforsyningsloven udg0r arets overdaekning 2.697 t.kr. pa affaldsanlaegget. Udviklingen skal
sammenholdes med, at Svendborg Kraftvarme forventede en daekning ifVilge varmeforsyningsloven pa
0 t.kr. pa affaldsanlaegget.
,~Endringen kan forklares med faerre omkostninger til drift og vedligeholdelse.
Direktionen finder resultat tilfredsstillende.
Sammenhaengen mellem arets resultat if~lge arsrapporten og arets resultat if~lge varmeforsyningsloven kan vises saledes:
t.kr.

Arets resultat for arets over-/underd~kning og henlaeggelser til fremtidige
investeringer
Afskrivninger
Reguleringer i ~vrigt
Afskrivninger if0lge varmeforsyningsloven
Arets resultat for over-/underdaekning if0lge varmeforsyningsloven
Arets overd~kning
Arets resultat if0lge varmeforsyningsloven

Affaldsanlaegget

-1.178
9.749
7.218
15.789
-13.092
2.697
-2.697
0

0ver-/underdxknin qer
Opkraeves der mere eller mindre end faktiske omkostninger, giver Bette anledning til en gild til eller et
tilgodehavende hos affaldskunderne. Ved arets start havde affaldsanlaegget en samlet gxldsforpligtelse
(akk. overd~kning) pa 14.539 t.kr., hvilket i 10bet of 2016 er 4get med 1.772 t.kr., sa der ultimo 2016
er en samlet g~ldsforpligtelse (akk. overdaekning) pa 16.312 t.kr. Hertil kommer et tilgodehavende
(akk. underdaekning) pa 6.702 t.kr. som fglge of den gaeld, der er overf~rt fra gasmotoranlxgget.
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Ledelsesberetning
Beretning
Investeringer
Vaerket har i 2016 foretaget investeringer pfi 604 t.kr., der er indregnet i taksterne over 5 fir. Belab er
finansieret ved traek pa mellemregningen med Svendborg Kommune.
Der er yderligere investeret i udskiftning of gear til turbine og reparation of formagnetiseringsgenerator
2.630 t.kr. Denne investering er ikke fuldfert ved gets udgang og indeholder ogsfi udgifter, som betales
of forsikringsselskabet som felge of uheldet med formagnetiseringsgeneratoren, mere herom under
punktet Drift of anl~g.
Kapitalberedskab
Vaerket har en gaeld pa 363 t.kr. til Svendborg Kommune. Bela~bet forventes daekket of de akkumulerede
underdaekninger ifelge varmeforsyningsloven, som opkraeves hos forbrugere i kommende fir.
Sammenh~ng mellem ~rsrapporten og reguleringsregnskabet ifglge varmeforsyningsloven
Sammenhaengen mellem aktiver og passiver ifelge ~rsrapporten og reguleringsregnskabet pr. 31. december 2016 kan vises sfiledes:
Reguleringst.kr.

AKTIVER
Materielle anlaegsaktiver
Varelager
Tilgodehavender
Midlertidige forskelle

PASSIVER
Egenkapital
Prioritetsgaeld
Akkumuleret overdaekning
Mellemregning med Svendborg Kommune
Anden gaeld

~rsrapport

Korrektioner

regnskab

102.676
1.150
15.968
62.165

-3.344
0
0
-3.874

99.332
1.150
15.968
58.291

181.959

-7.218

174.741

500
86.599
9.610
363
84.887

0
0
0
0
-79.818

500
86.599
9.610
363
5.069

181.959

-79.818

102.141

Forventninger til fremtiden
Energitilsynet udmelder firligt,jf. "Bekendtgarelse om fastsaettelse of prislofter og maksimalpriser for
fjernvarme fra affaldsforbraendingsanlaeg" et prisloft, der fastsaetter maksimalprisen for fjernvarme produceret p2 affaldsforbraendingsanlaeg. I lighed med 2016 er den omkostningsbestemte varmepris
(317 kr./MWh)over den udmeldte varmeprisloft pris, for 2017 306 kr./MWh varme (inkl. statsafgift).
Svendborg Kraftvarme har p~ den baggrund ansogt Energistyrelsen om dispensation for det udmeldte
varmeprisloft for 2017. Dispensationsansegningen er fortsat under sagsbehandling hos Energistyrelsen.
Svendborg Kraftvarme sagte ligeledes om dispensation for prisloftet for 2016, Jenne dispensation bleu
desvaerre ikke immdekommet. Da Svendborg Kraftvarmevaerk i 2016 og 2017 har en omkostningsbestemt varmepris, som er sterre end den pris, varmeprisloftet har fastsat, vil Jet ikke vaere muligt at opkraeve Svendborg Fjernvarme yderligere. Den manglende opkraevning m~ derfor pfilignes affaldskunderne de kommende fir. Affaldskunderne har ved firsafslutningen en tilgodehavende overdaekning, s~
der forventes ikke prisstigninger som fglge of den manglende indtaegt.
Deter ledelsens forventning, at selskabet i Jet kommende regnskabs~r vil kunne realisere den budgetterede omsaetning og dermed skabe et resultat, der vil kunne daekke renter og afdrag p~ prioritetsg~lden.
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Ledelsesberetning
Beretning
Saerlige risici
Generelle risici
Selskabets stwrste driftsrisiko findes pa selve forbraendingsanlaegget. Udetid pa anl~gget ved havari kan
forfirsage vaesentlige mkonomiske tab gennem manglende indtaegter pfi salg of el og varme, bortskaffelsesomkostninger til andre forbraendingsanlaeg og ggede reparationsomkostninger. Via selskabets kvalitetsledelsessystem, der smatter fokus pfi systematisk opfalgning og vedligeholdelse of produktionsanlaegget, sages risikoen for havari nedbragt.
Alle anlaegsaktiver s~som ejendomme, produktionsudstyr, maskiner og evrigt Ir~sr~re er forsikret.
Markedsrisici
Den producerede varme fra kraftvarmevzerket afsaettes til Svendborg Fjernvarme A.m.b.A., hvormed
der er indg~et en aftale om levering of varme. Aftalen er uopsigelig frem til 2025 og kan opsiges mad et
varsel p~ 3 ~r til udleb of et kalender~r.
Den producerede el saelges p~ det frie elmarked, hvilket betyder, at Svendborg Kraftvarme A/S, udover
en risiko for ikke at kunne levere den budgetterede maengde el, ogsa har en prisrisiko forstaet pa den
made, at den gennemsnitlige opnfiede elsalgspris risikerer at afvige fra den budgetterede elsalgspris.
Vedr~rende affaldsmodtagelse erder indgfiet aftaler mad Svendborg Kommune og en raekke omegnskommuner om modtagelse of husholdningsaffald. Regeringen har varslet aendringer of den eksisterende
lovgivning, der indebaerer krav om, at kommunerne skal udbyde opgaven mad forbraending of husholdningsaffald. Dermed kan der vaere en risiko for, at Svendborg Kraftvarme ikke kan opn~ de budgetterede
indtaegter p.g.a. bortfald of eksisterende kontrakter.
Finansielle risici
Under "langfristede gaeldsforpligtelser" i ~rsregnskabet er medtaget Ian, som er optaget ved opfarelsen
of kraftvarmevaerket. L~nene er efterfalgende omlagt via swap-aftaler. Markedsvaerdien of disse swapaftaler er indregnet i ~rsrapporten.
Selskabet er ikke eksponeret over for valutarisici.
Produktionsdata
Der er i regnskabs~ret opn~et fr~lgende resultater:

Varmesalg(MWh)

Salg of el (MWh)
Affald (tons)

Budget
pris pr.
enhed

Realiseret
pris pr,
enhed

Afvigelse i
kr. pr.
enhed

Budget
maengde

Realiseret
maengde

Maengde
afvigelse

106.500

111.522

5.022

239,01

189,22

-49,79

8.500
49.000

12.261
52.680

3.761
3.680

836,12
369,57

672,23
368,37

-163,89
-1,20

Der er i 2016 indvejet 49.753 tons affald (2015: 49.207 tons), fordelt pfi fmlgende kategorier:

Affald
Biobraendsel
Biobraendsel andel

2016

2015

2014

49.753
2.927
5,56°/a

49.207
17
0,04%

49.008
840
1,69%

Der betales for biobraendsel, hvorimod modtagelse of affald er en indtaegt. Den varme og elektricitet,
der produceres mad biobraendsel som energiudnyttelseskilde, opn~r en hrajere afregningspris for bade
varme og elektricitet.
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Ledelsesberetning
Beretning
Vaesentlige begivenheder i 2016
Drift of anl~g
Driften of kraftvarmevaerket har vaeret stabil i hele 2016. Vaerket har dog i en periode efter den ~rlige
revision iaugust/september ksbt uden el-produktion. Efter revisionen var kraftvarmevaerket udsat for
havari pa formagnetiseringsgeneratoren, kraftvarmevaerket har s~ledes ikke produceret el i perioden
14. august - 11. november.
Der var endvidere et mindre uheld i forbindelse med opstart efter revisionen, den 2. September hartes
en eksplosion i ovnen, det viste sig, at et stykke of det nye murvaerk havde indespaerret en vandlaekage,
Bette vand udvidede sig sfi meget, at et stykke of murvaerket omkring fgderisten sprang. Firmaet, som
havde lavet murvaerket, bleu tilkaldt, og efter en kontrolleret nedlukning of ovnen, bleu murvaerket repareret og opstart of ovnen bleu igen gennemfert, og ovnen har kgrt uden driftsstop siden.
Den 18. September var kraftvarmevaerkets neddeler skyld i en mindre brand, personalet havde sely slukket branden, inden redningsfolkene n~ede frem.
Da der er modtaget mere affald end forventet, har varmeproduktionen vaeret strarre end forventet. Efter
aftale med Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. er der i perioder med lave afregningspriser p~ el konverteret
planlagt elproduktion til varmeproduktion.
Administrative forhold
Vedligeholdelses-omr~det blevet yderligere analyseret i frets Iv~b, en proces som bleu opstartet i 2015.
Processen sker med henblik p~ optimering og effektiviseringer. Som opf~lgning herp~ er der lavet et udkast til en vedligeholdelsesstrategi og vedligeholdelsespolitik med henblik pfi enten at realisere besparelser p~ omr~det for reparation og vedligeholdelse eller begraense fremtidige omkostningsstigninger.
Bestyrelse og direktion
Bestyrelsen bestir of 6 medlemmer. 3 medlemmer er udpeget of Svendborg Byrd, 2 medlemmer er
valgt p~ generalforsamlingen og 1 medlem er valgt of medarbejderne.
Selskabets direktion udgeres of Kjeld Bussborg Johansen. Vederlag til direktionen indgfir i 2016 for
st~rstedelen som en del of Bet firlige administrationshonorar, som selskabet betaler til Svendborg Kommune.
Der er indgfiet en aftale mellem Kjeld Bussborg Johansen og selskabet om at fortsaette samarbejdet efter den 1, november 2016, hvor Kjeld Bussborg Johansen ikke laengere er ansat of Svendborg Kommune.
Direkter- og formandsmeder med Svendborg Fjernvarme
Der er i 2016 afholdt fire mader pfi direkterniveau mellem Svendborg Kraftvarme A/S og Svendborg
Fjernvarme A.m.b.A. Disse milder er forlabet i en positiv atmosfaere og har bidraget til afklaring of diverse forhold of betydning for den daglige drift.
Der har vaeret afholdt minder mellem direktionen og formaend for Svendborg Kraftvarme og Svendborg
Fjernvarme. Disse meder er of mere strategisk karakter som f.eks. forventede fremtidige rammevilkar
for affaldsforbraendingssektoren.
Videnressourcer
Svendborg Kraftvarme A/S er der blandt medarbejderne opbygget en betydelig specialviden omkring
driften of kraftvarmevaerket. Der arbejdes mfilrettet pfi at bevare og udbygge den faglige kompetence
hos medarbejderne. Medarbejderne har vaeret pfi diverse efteruddannelseskurser i firets leb.
Deter muligt for skoler og andre interesserede at bestille en rundvisning p~ kraftvarmeanlaegget. Dette
er i lighed med de tidligere ~r blevet udnyttet of en tang raekke lokale skoler og a~vrige uddannelsesinstitutioner, der benytter rundvisningen som led i undervisningen om affaldsbehandlingen iDanmark.
Svendborg Kraftvarme har i 2016 haft fremvisning of kraftvarme anlaegget for 1.091 personer.
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Ledelsesberetning
Beretning
Kvalitets- og mijr~forhold
Svendborg Kraftvarme A/S driver et moderne kraftvarmeanlaeg, der opfylder de gaeldende mijekray.
kvalitetsledelsessystemet erder opstillet en raekke kvalitetsm~l, som der arbejdes kontinuerligt med at
forbedre. Kvalitetsm~lene er overholdt for 3 ud 5 mulige kvalitetsm~l.
Det kommende ars udfordringer
Udl~b og genforhandling of kontrakter
Svendborg Kraftvarme A/S undersr~ger kontinuerligt diverse muligheder for at fremskaffe tilstr~kkeligt
med affald til, at forbr~ndingskapaciteten kan blive fuldt udnyttet.
De nuvaerende kontrakter med omegnskommunerne om levering of affald udlr~ber alle i lebet of 1 -2 fir,
og da I~nene i anlaegget ferst er tilbagebetalt i 2024, er det vitalt for rakonomien i Svendborg Kraftvarme A/S, at det lykkes at bevare disse affaldsleverancer.
Ny organisering afaffaldssektoren
P.g.a. afholdelse of valg til Folketinget i juni 2015 og efterfv~lgende ny regeringsdannelse er der ikke of~
fentliggjort nye initiativer vedrarende effektivisering of affaldsforbraendingssektoren. Resultatet of arbejdet iden nedsatte arbejdsgruppe med deltagelse of embedsmaend fra ministerierne og KL er sfiledes
ikke blevet offentliggjort.
Selvom der for tiden ikke er nogen konkrete udmeldinger om de fremtidige krav til effektiviseringerot
affaldsforbraendingssektoren, deltager Svendborg Kraftvarme i det arbejde, som foreg~r via Dansk Affaldsforening, hvor der pt. dreftes to mulige modeller: Licitationsmodellen og benchmarkingmodellen.
Dette Bares fordi den fremtidige reguleringsmodel for affaldsforbraendingssektoren vurderes at have
vaesentlig betydning for den fremtidige drift of Svendborg Kraftvarme A/S.
Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke efter regnskabs~rets afslutning indtruffet forhold, der vaesentligt p~virker selskabets finansielle stilling pr. 31, december 2016.

10

Svendborg
~arme

Svendborg Kraftvarme A/S
Arsrapport 2016

Arsregnskab 1.januar - 31. december
Resuttatopg,~relse
Note

2016

2015

48.706.150
-2.697.014
3.874.195

52.974.574
-1.219.708
3.467.716

49.883.331
-34.756.821

55.222.582
-38.201.779

15.126.510
-3.586.596
1.998.656
-181.240

17.020.803
-3.458.442
0
-184.431

13.357.330
-13.357.330

13.377.930
-13.377.930

Arets resultat

0

0

Forslag til resultatdisponering
Overfmrt resultat

0

0

0

0

kr.

2 Nettoomsaetning
9 Arets over-/underdaekning
8 Andre tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger
Nettoomsaetning
3 Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
3 Administrationsomkostninger
4 Andre driftsindtaegter
5 Andre driftsomkostninger
Resultat of primaer drift
6 Finansielle omkostninger
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Balance
Note

2016

2015

4.383.000
49.373.054
46.289.686
2.630.149

4.383.000
51.196.508
53.611.118
0

102.675.889

109.190.626

62.165.470

58.290.965

62.165.470

58.290.965

Anlaegsaktiver i alt

164.841.359

167.481.591

Omsaetningsaktiver
Varebeholdninger
Reservedelslager

1.150.554

1.732.456

1.150.554

1.732.456

14.667.130
0
1.301.149

7.741.343
3.819.956
0

15.968.279

11.561.299

17.118.833

13.293.755

181.960.192

180.775.346

kr.

AKTIVER
Anlaegsaktiver
7 Materieile anlaegsaktiver
Grunde
Bygninger
Produktionsanlaeg og maskiner
Anlaeg under udfarelse

Finansielle anlaegsaktiver
8 Tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender

Omsaetningsaktiver ialt
AKTIVER I ALT
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Balance
Note

kr.

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital

500.000

500.000

Egenkapital i alt

500.000

500.000

74.903.929

86.599.126

74.903.929

86.599.126

11.695.198
9.609.541
353.293
363.413
84.534.818

11.128.964
6.912.397
1.298.818
0
74.336.041

106.556.263

93.676.220

181.460.192

180.275.346

i o i .~ov. i yc

i ov.i i a.~~+v

Gaeldsforpligtelser
10 Langfristede gaeldsforpligtelser
Gaeld til KommuneKredit

Kortfristede gaeldsforpligtelser
10 Kortfristet del of langfristede gaeldsforpligtelser
9 Akkumuleret overdaekning
Leveranda~rer of varer og tjenesteydelser
Gaeld til tilknyttede virksomheder
11 Anden gaeld

Gaeldsforpligtelser ialt
PASSIVER I ALT

1
12
13
14
15

Anvendt regnskabspraksis
Renterisici samt anvendelse of afledte finansielle instrumenter
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
N~rtstfiende garter
Reguleringsregnskab
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Arsregnskab 1.januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten for Svendborg Kraftvarme A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med ~rsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Selskabet har med virkning fra 1.januar 2016 implementeret lov nr. 738 of 1.juni 2015. Dette medfmrer f~lgende aendringer til indregning og mfiling for ~rlig revurdering of restvaerdier p~ materielle aktiver:
Der skal fremover foretages arlig revurdering of restvaerdier p~ materielle aktiver. Selskabet har ingen
vaesentlige restvaerdier pfi materielle aktiver, ud over hvad der er henfort til selskabets grunde. ~Endringen foretages derfor alene med fremadrettet virkning som en aendring of regnskabsmaessigt ska~n og har
ingen effekt for egenkapitalen.
Bortset fra ovenst~ende samt nye og aendrede praesentations- og oplysningskrav som fglge of lov nr.
738 of 1,juni 2015 er ~rsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste fir.
"Hvile i sig sely"-princippet
Over- og underd~kninger
Virksomheden er underlagt det saerlige "hvile i sig sely"-princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medf~rer, at frets over- eller underdaekning skal tilbagefr~res eller kan opkr~ves hos forbrugerne
ved indregning i efterf~lgende firs priser. Arets over- eller underdaekning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtaegt i nettoomsaetningen. Den akkumulerede over- eller underdaekning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemvaerende med forbrugeren og indregnes
i balancen under gaeld eller tilgodehavender.
Tidsm~ssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlaeg og andre anlaeg indregnes i varmeprisen i henhold
til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlaeggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering of anlaegsinvesteringer. I firsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede
brugstid.
Tidsmaessige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i ~rsrapporten udtrykker sfiledes enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmaessige vaerdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtelser. Arets regulering of tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger indregnes som henholdsvis en omkostning eller en indtaegt i nettoomsaetningen.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes ferste gang i balancen til kostpris og miles efterfr~lgende til
dagsvaerdi. Positive og negative dagsvaerdier of afledte finansielle instrumenter indg~r i andre tilgodehavender henholdsvis anden gaeld.
l~ndringer i dagsvaerdi of afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring of dagsvaerdien of et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgarelsen sammen med aendringer i vaerdien of det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
,~Endringer i dagsvaerdi of afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring of fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gaeld samt i
egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning of aktiver eller forpligtelser, overfares
belr~b, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtaegter eller omkostninger, overferes bel8b, som er
udskudt under egenkapitalen, til resultatopgarelsen iden periode, hvor det sikrede p~virker resultatopg~arelsen.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes aendringer i dagsvaerdi i resultatopgr~relsen I~rbende.
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Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Resultatopg,~relse
Nettoomsaetning
Virksomhedens nettoomsaetning omfatter salg of varme og el produceret pa virksomhedens eget decentrale kraftvarmeanlaeg. Herudover indeholder nettoomsaetningen faste afgifter. I nettoomsaetningen indregnes desuden offentlige ydelser, der knytter sig til produktion eller levering of el.
Nettoomsaetningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkraevet p~ vegne of tredjepart og rabatter i forbindelse med salget.
Varme~ret omfatter samme periode som regnskabs~ret. Salg of varme indregnes derfor pfi basis of et
ors levering og forbrug of varme i henhold til firsopgv~relsen p~ tidspunktet for regnskabs~rets afslutning.
Salg of el indregnes p~ leveringstidspunktet.
Nettoomsaetningen indeholder firets over-/underdaekning samt firets regulering of tidsmaessige forskelle
i forbrugerbetalinger.
Produktionsomkostnflnger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at
opn~ frets nettoomsaetning. Herunder indg~r direkte og indirekte omkostninger til braendselsudgifter,
reparation og vedligeholdelse, len og gager samt afskrivninger pa produktionsanlaeg.
Adm inistrationsomkostninger
administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i fret til ledelse og administration
of koncemen, herunder omkostninger til regnskabsferelse, administrativ it-anvendelse til det administrative personate, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposterof sekundaer karakter i forhold tit virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg of materielle anlaegsaktiver og udgifter ved sideordnede aktiviteter m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtaegter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrerende gaeld og
amortisering of finansielle aktiver og forpligtelser.

Balance
Materielle anlaegsaktiver
Bygninger, produktionsanlaeg og maskiner samt andre anlaeg, driftsmateriel og inventar miles tit kostpris med fradrag of akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar tit brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte
omkostninger tit materialer, komponenter, underleverandgrer og lean.
Afholdte udgifter, der tilferer et materielt anlaegsaktive nye eller forbedrede egenskaber, eller p~ anden
made formger det p~gaeldende aktivs nyttevaerdi (levetidsforlaengelse/foreget kapacitet), klassificeres
som forbedringsudgifter og tillaegges det pfigaeldende aktivs anskaffelsesvaerdi.
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Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Der foretages lineaere afskrivninger over den forventede brugstid, baseret p~ ferlgende vurdering of aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Produktionsanl~g og maskiner
Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar

45 ~r
5-25 fir
25 ~r

Der afskrives ikke pfi grunde.
Der foretages del~rsafskrivninger pfi aktiver anskaffet i frets lab.
For aktiver, der forventes at have en scrapvaerdi, udger afskrivningsgrundlaget anskaffelsessummen
med fradrag of scrapvaerdien.
Afskrivninger indregnes i resultatopgr~relsen under henholdsvis produktions- og administrationsomkostninger.
Fortjeneste og tab ved afYiaendelse of materielle anlaegsaktiver opgarres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag of salgsomkostninger og den regnskabsmaessige vaerdi p~ salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgmrelsen under andre driftsindtaegter eller andre driftsomkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger miles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsvaerdien lavere end kostprisen, nedskrives til Jenne lavere vaerdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris, der saedvanligvis soarer til nominel vaerdi. Der nedskrives til imedeg~else of forventede tab efter en individuel vurdering of tilgodehavender.
Gaeldsforpligtelser
Gaeld til kreditinstitutter indregnes ved Ifinoptagelse til Jet modtagne provenu efter fradrag of afholdte
transaktionsomkostninger. I efterf~algende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris, svarende til den kapitaliserede vaerdi ved anvendelse of den effektive rente, s~ledes at forskellen mellem provenuet og den nominelle vaerdi indregnes i resultatopgrarelsen over I~neperioden.
Andre gaeldsforpligtelser, som omfatter gaeld til leverandarer samt anden gaeld, mfiles til nettorealisationsvaerdien.
kr.

2

Nettoomsaetning
Varmebidrag, 111.522 MWh (114.244 MWh)
Salg of el, 12.261 MWh (8.546 MWh)
Forbraendingsafgift 52.680 tons(49.207 tons)

2016

2015

21.058.384
8.242.261
19.405.505

23.083.804
10.687.516
19.203.254

48.706.150

52.974.574
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Noter

3

2015

2016

kr.

Omkostninger
Produktions- og administrationsomkostninger udgar ialt 38,3 mio. kr. (2015: 41,7 mio. kr.).
Personaleomkostninger indregnes saledes i arsregnskabet:
Produktion
Administration

Gennemsnitligt antal medarbejdere

4

5

6

7

Andre driftsindtaegter
Diverse driftsindtaegter, herunder erstatninger

Andre driftsomkostninger
Garageleje
Andre driftsomkostninger

Finansielle omkostninger
Regulering of finansielle instrumenter til markedsvaerdi
Renteomkostninger

7.507.776
1.907.085

7.476.049
1.818.452

9.414.861

9.294.501

18

18

1.998.656

0

1.998.656

0

-181.240
0

-184.434
3

-181.240

-184.431

-7.217.725
-6.139.605

-6.279.946
-7.097.984

-13.357.330

-13.377.930

Materielle anlaegsaktiver
Produktionsanlaeg og
maskiner

Andre anlaeg,
driftsmateriel
og inventar

I alt

Grunde

Bygninger

4.383.000
0

82.319.630
0

180.508.549
603.840
-400.000

365.530
0

267.576.709
603.840

Kostpris 31. december 2016

4.383.000

82.319.630

180.712.389

365.530

267.780.549

Afskrivninger 1, januar 2016
Afskrivninger
Afgang

0
0
0

31.123.122
1.823.454
0

126.897.610
7.925.091
-399.998

365.530
0
0

158.386.262
9.748.545
-399.998

Ned- og afskrivninger 31. december 20"16

0

32.946.576

134.422.703

365.530

167.734.809

4.383.000

49.373.054

46.289.686

0

100.045.740

-

45 2r

5-25 9r

25 2r

kr.
Kostpris 1. januar 2016

Tilgang
Afgang

Regnskabsm~ssig vaerdi
31. december 2016
Afskrives over
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Noter
8

Tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger
Afskrivninger p~
anl~gsaktiver

Regulering of
finansielle
instrumenter

I alt

Saldo 31, december 2015
frets regulering of midlertidige forskelle

-14.309.478
-3.343.350

72.600.443
7.217.855

58.290.965
3.874.505

Saldo 31. december 2016

-17.652.828

79.818.298

62.165.470

kr.

Tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger er udtryk for et mellemvaerende med forbrugerne, der opstfir som felge of tidsmaessige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i arsrapporten. Der henvises
til omtalen under anvendt regnskabspraksis.
kr.

9

Akkumuleret over-/underdaekning
Akkumuleret over-/underdaekning, affaldsanlaegget 1.januar
Arets over-/underdaekning

Gaeld overfart til affaldsanlaegget 1.januar
Arets overdaekning

2016

2015

-14.539.466
-1.772.363

-14.199.320
-340.146

-924.781
6.702.288

7.627.069
-6.912.397

Akkumuleret overdaekning 31. december
Bel~bet forventes i kommende ~r tilbagebetalt s~ledes:
Affaldstaksterne
Varmetaksterne

-9.609.541
0

-5.007.007
-1.905.390

-9.609,541

-6.912.397

-6.912.397

-5.692.689

,~Endring akkumuleret overdaekning:
Akkumuleret overdaekning, primo
/frets overdaekning
Akkumuleret overdaekning, ultimo
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Noter
10 Gaeld til kreditinstitutter
Virksomheden har indg~et fr~lgende langfristede Ian:
Regnskabsm~ssig vaerdi
Lin

Udleb

Fast/variabel

2016

2015

Indeksl~n
Indeksl~n
Variabelt forrentet
Variabelt forrentet

2022
2022
2024
2024

Variabel
Variabel
Variabel
Variabel

50.706.128
6.385.013
29.185.775
322,211

57.775.359
7.275.184
32.320.726
356.821

Gaeldsforpligtelserne er indregnet s~ledes i balancen:
2016

2015

Langfristede gaeldsforpligtelser
Kortfristede gaeldsforpligtelser

74.903.929
11.695.198

86.599.126
11.128.964

Langfristede gaeldsforpligtelser, der forfalder efter 5 ~r fra
regnskabs~rets udl~b

21.816.227

36.103.062

Anden gaeld
Markedsvaerdi of swaps
Skyldige feriepenge
fdvrige skyldige omkostninger

79.818.168
1.296.300
3.420.350

72.600.443
1.253.244
482.354

kr.

11

12

Renterisici samt anvendelse of afledte finansielle instrumenter
Som led i sikring of ikke-indregnede transaktioner anvender Svendborg Kraftvarme A/S sikringsinstrumenter, s~som renteswaps.
Udskudte tab indregnet under
anden gaeld, der forventes
realiseret efter balancedagen
t.kr.

Swaps

Periode

31/12 2016

31/12 2015

Indtil 2024
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Noter
13

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
EventuaIforpligtelser
Der er indgfiet en aftale med Svendborg Fjernvarme A.m.b.A, om salg of varme produceret of kraftvarmevaerket.
Der er indg~et aftaler om leverancer of affald til selskabet.
Sikkerhedsstillelser
Ingen.

14

Naertst~ende garter
Selskabet er ejet 100 % of Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg.
Virksomhedens transaktioner med naertstfiende garter
Svendborg Kraftvarme A/S har i 2016 benyttet kommunekassen som bank, sfiledes at vaerkets mellemvaerende er forrentet i overensstemmelse med de generelle vilk~r, som kommunen har kunnet opn~ via
sin forretningsbank.
Fordelingen of de administrative udgifter fordeles efter fastlagte fordelingsnegler.
Vaerket har ikke udover ydelser of administrativ og finansiel karakter haft transaktioner med naertstfiende garter.

15

Reguleringsregnskab
Regnskab og budget for 2016 og forslag til budget for 2017 er opstillet i henhold til reglerne i varmeforsyningsloven, der anvendes til prisberegning, og som indberettes til Energitilsynet.
Regnskab
2016

Budget
2016

Budget
2017

21.103
19.361
8.242

25.454
18.109
7.107

24.108
19.241
7.330

Nettooms~tning
Gas- og elforbrug, restprodukter m.v.
Andre eksterne omkostninger

48.706
-6.978
-12.202

50.670
-7.961
-13.022

50.679
-7.728
-13.897

Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Afskrivninger ifr~lge prisregnskabet
Henlaeggelser if~ige prisregnskabet
Andre driftsindtaegter
Andre driftsomkostninger

29.526
-9.415
-13.092
0
1.999
-181

29.687
-9.747
-13.120
0
0
-187

29.054
-10.152
-12.853
0
0
-171

Resultat of primaer drift
Finansielle omkostninger, netto

8.837
-6.140

6.633
-6.633

5.878
-5.878

Arets resultat ifolge prisregnskabet
Over-/underdaekning

2.697
-2.697

0
0

0
0

0

0

0

t.kr.

Varmebidrag
Forbraendingsafgift
Salg of el
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