Beretning HFV 2017-18
Årsrapporten-resultat
Det hele kører efter planen i Hadsund fjernvarme. Fjernvarmeåret som går fra d. 1 april 2017 til d.
31 marts 2018 viser et resultat på godt 300.000,- hvilket er tilfredstillende. Vores egenkapital er på
ca. 10,5 millioner og vores samlede gældsforpligtelser er faldet med ca. 5 millioner, dels afdrag og
mindre træk på driftskreditter. Bestyrelsen er meget tilfreds med økonomistyringen i selskabet. Vi
har derfor besluttet at sænke prisen med 20,- kr. pr. mwh., hvilket skal ses som en konsekvens af at
der er styr på økonomien. Direktøren vil senere på generalforsamlingen redegøre for regnskabet.
Skat
Bestyrelsen er begyndt at se på mulighederne for energifremstilling hvis vi ændrer selskabet til et
skattepligtigt selskab, og de muligheder for sideordnet forretning dette kunne give. Som loven er nu
vil det automatisk medføre skattepligt hvis vi udfører arbejde for andre eller laver sideordnede
aktiviteter. Vi arbejder med det lige nu, da vi forventer, at det kommer som et krav fra lovgivernes
side under alle omstændigheder. Vores skattemand i bestyrelsen, Mikael Riisager holder øje med de
muligheder og modeller der tidligere har været anvendt inden for el- og vandforsyningssektoren og
hvad det vil betyde hvis de samme modeller og regler anvendes på fjernvarmesektoren.
Hvis eksempelvis modellen fra vandsektoren kopieres, vil det betyde at vi kan komme til at betale
ca. 1 mio. i selskabsskat pga. af de overgangsregler der er anvendt, hvor det kun var 20-30 % af sit
afskrivningsgrundlag man må indregne i skatteregnskabet. Lige nu arbejdes der i regeringen med at
lave et nyt energiforlig. I fjernvarmen er vi meget spændt på resultatet af dette arbejde, da det
beskriver vores fremtidige arbejdsbetingelser.
Bestyrelsen
Bestyrelsen er også gået i gang med at se på vores egen arbejdsform, herunder antallet af årlige
bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har i den forbindelse valgt at erstatte nogle af møderne med en
skriftlig orientering fra formand og ledelse. Der afholdes selvfølgelig fortsat fysiske møder som
primært afholdes ved periodeafslutninger, budgetanmeldelse og generalforsamling. Vores direktør,
Bo Holt Andreasen, har deltaget i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, som er udarbejdet i en
arbejdsgruppe under Dansk Fjernvarme. Vi er godt i gang med at indføre og tilrette vores arbejde
efter de retningslinier som fremhæves fra Dansk Fjernvarme. Herunder retningslinier for aflønning
af bestyrelsen.
Bestyrelseshonorar
Det viser sig, at flertallet af fjernvarmebestyrelser i flere år har kørt med bestyrelseshonorar til hele
bestyrelsen og ikke kun formanden, som har været mest almindeligt. Vi har derfor også indført
bestyrelseshonorar, om end i den beskedne ende set i forhold til virksomhedens størrelse. Vi stiller
stadig større krav til vores bestyrelsesmedlemmer om faglige og politiske kompetencer samt
deltagelse i økonomiske og politiske orienteringsmøder ude i landet, og det er derfor naturligt at
indføre fast honorar. De fleste fjernvarmeværker bruger ca. 100 kr. pr. år pr. forbruger til
bestyrelsen og vi har besluttet niveauet hos os er ca. 75,- kr. pr forbruger. Og hvad et det så i kroner:

Bestyrelsesformanden får ca. 57.000,- ( det samme niveau som tidligere ) Næstformanden ca.
8.500,- og de menige bestyrelsesmedlemmer får ca. 5.700,- beløbene er alle pr. år. Dertil skal
lægges et mødehonorar på 1000,- kr. pr møde. Men da vi har skåret antallet af møder ned har vi
beregnet de samlede årlige omkostninger til ca. 144.000,-. Om dette niveau er det rigtige kan kun
fremtiden vise.
Vedtægter
Sidste år ændrede vi vedtægterne vedr. antal medlemmer i bestyrelsen, da kommunen ikke længere
ville udpege medlemmer til bestyrelsen i forbindelse med kommunegaranterede lån. På denne
generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til ”modernisering” af vedtægterne i henhold til
myndighedskrav og fremtidig drift, som er udarbejdet i samråd med et advokatfirma og
retningslinier fra Dansk Fjernvarme.
En af årsagerne er, at Folketinget har besluttet at fjernvarmeselskaber skal omlægge regnskabsåret
så alle følger kalenderåret for at myndighederne kan få et mere ensartet datagrundlag for alle
landets fjernvarmeselskaber. Inden 1. januar 2019 skal vi derfor omlægge til kalenderåret, og det
betyder, at der bliver et kort regnskabsår inden 1. januar 2019. Vi har planlagt denne afvigelse i
samarbejde med vores revisor. I forbindelse med omlægning af regnskabsåret har vi også
moderniseret de ”almindelige & tekniske bestemmelser” for levering af fjernvarme. Bestyrelsen har
vedtaget de nye bestemmelser og de træder i kraft d. 1 januar 2019. De nye bestemmelser kan ses på
Hadsund Fjernvarmes hjemmeside eller hentes på kontoret.
Vedtægtsændringerne får også også betydning for nogle bestyrelsesmedlemmers valgperiode som
bliver kortere, da der er grænser for hvor lang tid der må gå frem til en generalforsamling efter
regnskabsårets afslutning.
Fremtiden
Den store udfordring bliver de kommende år, at finde den rette måde at fremstille energi på. I
øjeblikket bruges over halvdelen af statsstøttekronerne på udviklingen af biogasanlæg, på trods af at
denne energiform højst kan komme til at dække 15 % af varmeforsyningen i Danmark. Dette er et
af eksemplerne på at energipolitikken, uanset regeringsfarve, er drevet af afgiftpolitik fremfor sund
fornuft. Hvis energipolitik var drevet af fornuft ville der ikke være afgifter på brug af
overskudsvarme fra virksomheder og el fra vindmøller til fremstilling af fjernvarme, tænk engang at
man nogen gange stopper vindmøller fordi der er for meget strøm i systemet, fremfor at vi kunne
bruge den i fjernvarmen. Vi har i vores kommune en energitung virksomhed som kunne forsyne 75
% af fjernvarmeforbrugerne i kommunen med overskudsvarme, hvis lovgivningen tillod det ???
Vi drøfter til stadighed mulighederne for Hadsund fjernvarme i bestyrelsen og vi følger derfor de
kommende energiforhandlinger med stor interesse og håber på at det ender med et bredt politisk
forlig som kan holde i mange år, så vi kan komme i gang med at planlægge fremtiden for Hadsund
Fjernvarme.

