Budget 2019
2019 bliver det første år uden grundbeløb, som bortfaldt pr. 31.12.2018.
I indeværende år budgetterer vi med varmesalg for 9.804 tkr. og el-salg for 3.454 tkr. – i alt en
omsætning på 13.258 tkr.
Vi budgetterer med at producere 85-90% af varmen på vores gasmotor og gaskedler og resten på
elkedler. Men fordelingen afhænger helt af udviklingen er på henholdsvis gaspriser og elpriser, da
vi altid søger at producere varmen på den billigste energi.
Samlede produktionsomkostninger til brændsel på gasmotor, gaskedler og elkedler 12.046 tkr.
Dertil vedligehold og andre driftsomkostninger, så produktionsomkostninger i alt bliver 13.094 tkr.
Når vi fratrækker alle distributionsomkostninger og administrationsomkostninger har vi et
driftsresultat på minus 1.642 tkr., og efter finansieringsomkostninger et resultat før ekstraordinære
poster på minus 1.657 tkr.
Vi henlægger 1.500 tkr. til investeringer. Heraf 1.200 tkr. til investering i varmepumpe og 300 tkr.
til ledningsnet. Vi tilbagefører samtidig 1.100 tkr. af henlæggelser til investeringer, som ikke er
blevet gennemført. Nettohenlæggelserne i 2019 til investeringer bliver således kun 400 tkr.
Vi budgetterer med underdækning på 1.657 tkr., idet vi jo har en overdækning fra tidligere år på
2.057 tkr., som vi skal tilbageføre til forbrugerne.
Herefter bliver årets budgetterede resultat 0 kr., som vi skal i h.t. Varmeforsyningsloven.
Når vi sammentæller det hele aconto afregnes forbrugerne med 375 kr. pr. MWh, sammenlignet
med 350 kr. pr. MWh sidste år.
Det svarer til en varmepris på 13.100 kr. + moms for et standardhus med forbrug 18.1 MWh, som
stadigvæk er en billig varme, når vi sammenligner os med andre varmeproducenter.
At vi stort set kan fastholde den samme acontopris i 2019, skyldes primært, at vi har den store
overdækning, som tilbagebetales til forbrugerne. Havde vi ikke haft denne overdækning, ville
acontoprisen være steget noget mere.
Igen i år fastholder vi forsyningssikkerhedsafgiften til 170 kr. pr. MWh eller minimum 3.400 kr. +
moms for forbrugere under 20 MWh forbrug, og 300 kr. + moms for leje af varmemåler.
Det var hermed en orientering til generalforsamlingen omkring budget 2019 for Nørre Snede
Varmeværk.

