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/5 års Hoved- og nøgletal

Hovedtal (1.000 kr.)
2011
Nettoomsætning
408.992
Bruttoresultat
228.401
Driftsresultat
68.590
Resultat af finansielle poster
-1.309
Årets resultat
67.281
Investeringer materielle anlægsaktiver 403.651
Egenkapital
370.400
Balancesum
1.386.392

2012
370.294
191.256
39.272
-2.416
37.311
449.994
350.945
1.873.119

2013
429.719
191.764
-54.870
-4.798
-59.668
375.860
387.691
1.921.437

2014
582.514
254.192
-22.769
-44.053
-66.822
98.337
151.190
1.845.400

2015
632.531
321.927
56.112
-42.076
14.035
7.931
211.855
1.804.701

Nøgletal					
Afkastningsgrad, %
5
2
-3
-1
3
Overskudsgrad, %
17
11
-13
-4
9
Egenkapitalens forrentning, %
18
11
-15
-44
7
Soliditetsgrad, %
27
19
20
8
12

Afkastningsgrad er driftsresultat delt med gennemsnit af balancesum.				
				
Overskudsgrad er driftsresultat delt med nettoomsætning.				
Egenkapitalens forrentning er årets resultat delt med gennemsnitlig egenkapital.			
Soliditetsgrad er egenkapital delt med balancesum.

KARA/NOVEREN følger årsregnskabslovens bestemmelser for store selskaber klasse C.		
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/Ledelsens beretning

Hovedaktivitet
KARA/NOVEREN er et energi- og affaldsselskab hvis hovedformål er, at udnytte ressourcerne i affaldet.
Regnskabet dækker over 9 forretningsområder
med selvstændige driftsregnskaber, som ligger
til grund for årsrapporten.
Derudover er KARA/NOVEREN medejer af følgende selskaber: Biovækst A/S, Afatek A/S
samt Dansk RestproduktHåndtering.
De 9 ejerkommuner: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød
og Stevns har tilsammen ca. 400.000 borgere
og ca. 21.000 virksomheder.
Den største aktivitet er energiudnyttelse af affald på Roskilde Kraftvarmeværk, der med en
kapacitet på 350.000 ton kan levere varme og
el, der svarer til ca. 40.000 husstandes forbrug af fjernvarme og ca. 65.000 husstandes
forbrug af el.
El-produktionen sælges på markedsvilkår i fri
konkurrence. Varmeproduktionen sælges til
varmetransmissionsselskabet VEKS.
Herudover driver KARA/NOVEREN 14 genbrugspladser, ét behandlingsanlæg for genbrugsmaterialer og ét miljøcenter med sortering,
biomasseproduktion og deponi.
I 2015 var der beskæftiget 130 årsværk mod
124 året før.
Sygefraværet var på 2,8% mod 3,3% året før,
inkl. langtidssyge. Uden langtidssyge udgjorde
sygefraværet 1,1%.

Det positive resultat skyldes især følgende
forhold:
• Fuld udnyttelse af kapacitet
• Stabil drift
KARA/NOVEREN modtog i alt 504.228 ton affald til behandling. Heraf behandlede Roskilde
Kraftvarmeværk 376.810 ton.
Den samlede produktion af varme udgjorde
824.131 MWh og salg af el udgjorde 198.885
MWh.
KARA/NOVERENs genbrugspladser
138.059 ton affald.

modtog

KARA/NOVEREN har i 2015 gennemført investeringer på 8,0 mio. kr. Investeringerne er
køb af maskiner.
Den samlede forpligtigelse udgør 58,9 mio. kr.
Der er i 2015 hensat 3,5 mio. kr. til miljøforpligtigelser på deponier.
Den samlede balance udgør 1.804,7 mio. kr.
Heraf udgør de likvide midler, obligationsbeholdningen og investeringsforeninger 234,3
mio. kr. og egenkapitalen udgør 211,9 mio. kr.
I forbindelse med byggeriet af Energitårnet er
der optaget et Kommunekreditlån på 1.150
mio. kr., hvoraf 80 % af lånet er optaget med
fast rente. Den gennemsnitlige rente udgør 2,76% mod 2,91% året før. For KARA/
NOVERENs lån er 97% optaget i DK mens
resten er optaget i CHF.
Det regnskabsmæssige resultat er tilfredsstillende.

Året i tal
Resultatet for 2015 er på 14.035 t. kr. med en
omsætning på 632.531 t. kr. Omsætningen er
øget med 50.017 t. kr. i forhold til 2014.
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Regler vedr. opstilling af
resultatopgørelsen og egenkapital
Erhvervsstyrelsen har 18. maj 2011 udsendt et
notat, hvor der redegøres nærmere for forsyningsvirksomheders aflæggelse af årsrapport
efter årsregnskabsloven, hvilket også gælder
for KARA/NOVEREN.
Det fremgår af notatet, at egenkapitalen for
en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde
overskud fra ”hvile i sig selv” virksomhed.
Akkumulerede over-/underskud af ”hvile i sig
selv” virksomhed skal i stedet vises som en
mellemregning (tilgodehavende eller forpligtelse) overfor forbrugerne, idet beløbet anses
for henholdsvis for meget eller for lidt opkrævet via taksterne. Notatet kræver ligeledes, at
virksomheden beregner og hensætter et beløb til den fremtidige retablering/nedtagelse af
anlægget.
Egenkapitalen for KARA/NOVEREN indeholder
i dag udover indskudskapitalen, det akkumulerede overskud af tidligere års drift af ”hvile i
sig selv” virksomhed. Der er pt. ikke foretaget
en adskillelse af eventuel ”fri egenkapital” og
overskud, som på sigt helt eller delvist skal tilbageføres til forbrugerne via ændring af taksterne. Der er ikke afsat et beløb til forpligtelse
til senere nedtagelse af Kraftvarmeværket.

opgøres og dermed også størrelsen af mellemregningen med forbrugerne. Konkret er der
på affaldsområdet stor usikkerhed omkring
omfanget og rækkevidden af ”hvile i sig selv”
princippet tilbage i tid, hvilket bl.a. fremgår af
Kammeradvokatens rapport fra 2005 omkring
kapitalforholdene i affaldssektoren. Dette
medfører, at der er stor usikkerhed omkring
den hidtidige egenkapitals opdeling på henholdsvis overdækning og eventuel ”fri egenkapital”, hvorfor ledelsen ikke har anset det for
muligt at indarbejde Erhvervsstyrelsens notat i
årsrapporten for 2015.
Affaldsbranchen arbejder på at få usikkerhederne afklaret, bl.a. gennem et samarbejde
med medlemmerne af Dansk Affaldsforening.
Når dette udredningsarbejde er afsluttet og
usikkerhederne afklaret, vil KARA/NOVEREN
få Erhvervsstyrelsens notat implementeret i
sin helhed. KARA/NOVEREN har gennemgået
tidligere års regnskaber, med henblik på at få
det historiske datagrundlag tilvejebragt.
Datagrundlaget bliver færdiggjort i 2016 og
det forventes at være implementeret i årsrapporten fra 2016.
Opgørelsen af resultat og egenkapital i årsrapporten 2015 følger den anvendte regnskabspraksis fra tidligere år.

Der udestår en afklaring af, hvordan en eventuel ”fri egenkapital” på affaldsområdet skal
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Effektivisering af
affaldsenergisektoren

Samarbejde mellem VEKS, KARA/
NOVEREN og VESTFORBRÆNDING

”Danmark uden affald” sætter ambitiøse mål
for genanvendelse. Blandt andet skal Danmark
genanvende 50% af affaldet fra husholdninger
i 2022. Det er mere end dobbelt så mange
som i 2011 idet der nu alene ses på 7 fokusfraktioner.

VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding
(samlet omtalt som ”VKV”) igangsatte i efteråret 2014 en analyse af potentialet ved et tættere samarbejde mellem de 3 selskaber. Status
på projektet for nærværende er, at der ikke er
grundlag for at igangsætte en fusionsproces,
men at VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding fortsætter det tætte samarbejde.

Samtidig skal forbrændingssektoren moderniseres. Som det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2015, er Regeringen og
KL enige om målsætningen om at effektivisere
affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr.
frem mod 2020 til gavn for virksomheder og
forbrugere. Der er nedsat en arbejdsgruppe
mellem KL og Regeringen, der skal komme
med forslag til realiseringen heraf.
Overordnet vil strategien medføre
• Øget genanvendelse af materialer fra
husholdninger og servicesektor
• Øget genanvendelse af materialer fra
elektronikaffald og shredderaffald
• Øget kvalitet i genanvendelsen af byggeog anlægsaffald
• Bedre udnyttelse af næringsstoffer
i organisk affald
KARA/NOVEREN vil bidrage til implementering af strategien ved at udbygge samarbejdet
mellem kommunerne og selskabet.

Roskilde Kraftvarmeværk
I 2015 behandlede Kraftvarmeværket 376.810
ton affald, der blev omsat til en el-produktion
på 198.885 MWh og en varmeproduktion på
824.131 MWh. Samlet set giver det en klimavenlig energiproduktion på 1.023.016 MWh,
som erstatter afbrænding af ca. 229.000 ton kul.
Roskilde Kraftvarmeværk bidrog i 2015 med
168,6 mio. kr. i afgifter vedr. varmeproduktion i form af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift,
CO2–afgift samt køb af CO2-kvoter.
Af de samlede behandlede mængder udgjorde
import af affald til energiudnyttelse 104.151
ton. Alene import af affaldet bidrog med 46,0
mio. kr. i afgift til staten.
Med udgangen af 2015 er alle forpligtelser om
levering af affald til eksterne kraftvarmeanlæg
udløbet. Kraftvarmeværket har i 2015 haft
stabil drift på begge ovnlinjer, hvilket har bidraget til et positivt resultat.

ROSKILDE KRAFTVARMEVÆRK - BEHANDLEDE MÆNGDER
Tons
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220.278

205.324

224.410

367.261

376.810
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Genbrugspladser

Døgnåbne genbrugspladser

KARA/NOVEREN driver i alt 14 genbrugspladser for 5 af interessentkommunerne. Samtlige
borgere i disse kommuner har fri adgang til
genbrugspladserne, og omkostningerne hertil
dækkes af de pågældende 5 ejerkommuner.

KARA/NOVEREN har seks døgnåbne genbrugspladser. Foruden Bregninge, som blev den
første i 2012, har KARA/NOVEREN døgnåbne
genbrugspladser i henholdsvis Høng, Viby, Jyllinge og Bjæverskov

Genbrugspladsernes primære opgave er, at
udnytte ressourcerne i affaldet fra private og
mindre erhverv, således at mindst muligt affald ender på deponi.

Roskilde genbrugsplads blev indviet som
døgnåben genbrugsplads den 6. februar 2016,
og med denne har KARA/NOVEREN mere end
25.000 tilmeldte i ordningen. Roskilde genbrugsplads blev ved samme lejlighed åbnet
som første handicapvenlige genbrugsplads.

Fordelingen for 2015 har været som følgende:
• Genanvendelse/nyttiggørelse
• Deponering
• Farligt affald

97 %
2%
1%

I 2015 er der modtaget 138.059 ton på genbrugspladserne, hvilket er en stigning på 4,3 %
i forhold til 2014. KARA/NOVERENs genbrugspladser besøges hvert år af ca. 1,2 mio. kunder, og kundetilfredsheden er fortsat høj.
De erhvervsdrivendes brug af genbrugspladserne betales med et fast beløb pr. besøg.
KARA/NOVEREN oplever udfordringer med at
få erhvervslivet til at betale for deres brug af
genbrugspladserne. Dette har medført, at der
ved udgangen af 2015 henstår et tilgodehavende på 600 t. kr. der er mere end 6 måneder
gammelt. Der er i årsrapporten hensat 700 t.
kr. til tab på debitorer for hele virksomheden.

Pap & Papir
Genbrugsterminalen i Gadstrup modtager aviser, pap og plast fra kommuner og erhverv til
genanvendelse. Materialerne presses til baller,
der herefter transporteres til genanvendelsesanlæg.
I 2015 var den totale modtagne mængde af kildesorterede genbrugsmaterialer i form af aviser,
ugeblade, bølgepap, grafisk papir og plast på
23.503 ton. Dette er en mindre tilbagegang i
forhold til de forrige år. KARA/NOVEREN forventer at mængderne fortsat vil være faldende.

GENBRUGSPLADSER - BEHANDLEDE MÆNGDER

PAP & PAPIR - BEHANDLEDE MÆNGDER		
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Audebo miljøcenter

Haveaffald

På deponiet i Audebo modtages der blandt andet deponiaffald, der hverken kan genbruges
eller nyttiggøres. Herudover modtages jern,
gips, trykimprægneret træ og rent træ.

Behandlingen af haveaffald foregår på anlægget i Audebo. Haveaffaldet bliver knust,
neddelt og sorteret i to forskellige fraktioner,
henholdsvis bagharp og grenflis. Bagharp, der
udgør ca. 85 % af produktionen, bliver straks
efter knusning og neddeling afsat til jordforbedring. Grenflis, der udgør de resterende ca.
15 % af produktionen, bliver efter knusning og
neddeling energiudnyttet.

I 2015 modtog Audebo Miljøcenter 34.600 ton
affald. I takt med udviklingen, tages der mere
genanvendeligt materiale ud af affaldet nu end
tidligere, hvilket i stigende grad udnyttes til
genbrug, og derfor vil der deponeres mindre
affald i fremtiden.

Nedlagte deponier
KARA/NOVEREN har pligt til at efterbehandle de
lukkede deponier i Hedeland, Køge og Audebo
i minimum 30 år. Alle anlæg har været slutafdækket siden 2009. KARA/NOVEREN har til og
med 2015 henlagt i alt 58,9 mio. kr. til drift og
overvågning af de lukkede deponier.

I oktober måned opstod der brand i haveaffaldet, som afstedkom væsentlige gener for både
produktion og afsætning.
Det blev nødvendigt at bortskaffe mere end
10.000 ton haveaffald, som har påvirket resultat negativt med -1,2 mio. kr.
I 2015 modtog anlægget i Audebo 67.304 ton
haveaffald.

Olie - benzinudskillerordning
Anlægget i Gadstrup modtager og omlaster
olieforurenet vand og slam fra virksomheders
olie- og benzinudskillere samt sandfang.

AUDEBO MILJØCENTER - BEHANDLEDE MÆNGDER		

HAVEAFFALD - BEHANDLEDE MÆNGDER		
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Risikostyring
Driftsrisiko
KARA/NOVERENs største driftsrisiko er på Roskilde Kraftvarmeværk. Produktionsstop kan
forårsage væsentlige økonomiske tab. Driftstab og skader på anlægget er delvist forsikringsafdækket.
KARA/NOVEREN har en selvrisiko på 1,0 mio. kr.

Forureningsrisici
KARA/NOVEREN har konstant fokus på at
minimere forureningsrisici. KARA/NOVEREN
er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret iht. ISO
14001 og OHSAS 18001.

Finansiel risiko
Der er i KARA/NOVERENs finansielle strategi
taget stilling til begrænsningen af den finansielle risiko på finansielle aktiver. Risikoen på
lån relaterer sig til den fremtidige udvikling i
de korte og lange renter. KARA/NOVEREN har
valgt at afdække den finansielle risiko med
renteswaps for at have et passende mix af
henholdsvist fast og variabel rente.
Som betaler af fast rente i en renteswap er
den største risiko et generelt fald i de korte og
lange renter, fordi nutidsværdien af den fremtidige betalingsforpligtelse bliver større. Det
modsatte gælder, når renterne stiger.
Renteniveauet på de finansielle markeder er
for tiden ekstremt lavt både for de korte og
lange renter, hvilket har udmøntet sig i negative markedsværdier for de indgåede rentesikringer.
Ved udgangen af 2015 havde KARA/NOVEREN
indgået rentesikringer (SWAP) for 920 mio.
kr., der på opgørelsesdagen havde en negativ
værdi på 242 mio. kr. Dette er en forbedring
på 28 mio. kr. sammenlignet med udgangen
af 2014.
Da det er KARA/NOVERENs hensigt, at beholde rentesikringerne til udløb, er tabet udeluk-

kende optaget i regnskabet som anden gæld
og en reduktion i egenkapitalen, idet KARA/
NOVEREN ser sikringen på lige fod med optagelse af et lån i obligationer. Lånet er optaget
over 30 år med 5 års afdragsfrihed.

Særlige risici
Det må forventes, at KARA/NOVEREN i de kommende år vil blive stillet overfor ændringer i de
rammevilkår, der eksisterer i dag. Dette kan få
afgørende betydning for selskabet i fremtiden.
Det er ledelsens opfattelse, at selskabet til stadighed skal have fokus på at være rustet til et
fuldt liberaliseret marked.

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik
Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken er et bærende
element i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet, og
lyder helt overordnet:
KARA/NOVEREN sætter miljø og sikkerhed
højt, og vi vil overholde relevant lovgivning
samt forbedre miljø- og arbejdsmiljøstandarden ved at fastholde og udbygge miljøbevidstheden blandt de ansatte.

Miljø
Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og
bærende elementer i KARA/NOVERENs vision
og værdier. For at leve op til de forventninger og krav som dette medfører hos KARA/
NOVERENs interessenter, besluttede KARA/
NOVEREN allerede i 2007 at indføre miljøledelse og i 2010 resulterede dette i en miljø- og
arbejdsmiljøcertificering efter hhv. ISO 14001
og OHSAS 18001.
Indførelse af miljø- og arbejdsmiljøledelse har
været med til at skabe sammenhæng mellem
visionen, værdierne og miljø- og arbejdsmiljøpolitikken. Projektet er gennemført med høj
grad af medarbejderdeltagelse. Målet er at
dokumentere, at miljø- og arbejdsmiljøforhold
løbende forbedres.
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Hvert år opstilles mindre miljø- og arbejdsmiljømål/-indsatser, som der arbejdes med
i de enkelte teams og i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Status for fremdrift gives på
to årlige møder, hvor ledelsen evaluerer miljø
og arbejdsmiljø.
I 2015 er der på miljø- og arbejdsmiljøsiden
desuden arbejdet med:
•
•
•
•

Værnemidler og sikkerhedsudstyr
Registrering af spild
NOX-udledning fra Kraftvarmeværket
Trivsel

Der foretages løbende analyser der munder
ud i døgn-, uge- og månedsrapportering. Ved
etablering af Energitårnet ligger emissioner
for luft og spildevand langt under grænseværdierne.

Social ansvarlighed
KARA/NOVEREN er en rummelig arbejdsplads, der påtager sig et socialt ansvar. Derfor
har KARA/NOVEREN et tæt samarbejde med
Jobcenter Kalundborg og Revacenter BOMI.
Formålet er, at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. I 2015 har KARA/NOVEREN
haft 36 personer igennem arbejdsprøvninger
mod 18 personer i 2014.

Lederevaluering
KARA/NOVEREN har gennemført en leder
evaluering i 2015 for samtlige chefer og
mellemledere. Resultat har været positivt for
såvel ledere som medarbejdere. Evalueringen
er blevet et godt redskab til at udvikle organisationen, og der er efterfølgende fulgt op på
resultaterne i afdelingerne.
Lederevalueringen gennemføres ligeledes i
2016.

Kvinder i bestyrelsen
Regler i ligestillingsloven omfatter statslige
institutioner og virksomheder. Bestyrelsen er
valgt politisk, og der er ikke opstillet måltal for
kvinder i bestyrelsen.

Begivenheder efter
regnskabsårets afslutning
Direktør Thorkil Jørgensen er fratrådt sin stilling
den 29. februar 2016 som følge af kontraktudløb. Bestyrelsen har den 1. april 2016
ansat Trine Holmberg som direktør. Vicedirektør Klaus W. Hansen er konstitueret som direktør i den mellemliggende periode.

Sundhed og trivsel
KARA/NOVEREN ønsker at fremme sundhed
og trivsel blandt medarbejderne og har derfor
tilbudt alle medarbejdere et årligt sundhedstjek, hvor medarbejderen i samarbejde med
en sundhedskonsulent får udarbejdet en personlig handlingsplan.
Den personlige plan, der udarbejdes i forbindelse med sundhedstjekket, skal vise vejen til
bedre sundhed for den enkelte medarbejder.
KARA/NOVEREN har over de 4 år projektet har
eksisteret, forbedret sundheden for medarbejderne betragteligt. På efterårets medarbejdermøde blev resultaterne afrapporteret.
KARA/NOVEREN vil i 2016 relancere projektet
med henblik på, at få flere deltagere i projektet og gentage succesen.
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Designpriser

Facebook

Energitårnet fik i 2015 for alvor slået sin position fast, som et banebrydende designmæssigt
monument. Blandt priserne kan nævnes ”Ekstraprisen for årets aluminiumsfacade” i marts
2015, en ”Architizer A+ Popular Choise Award”
i kategorien Architecture + Light, og en 3.
plads i kategorien ”Best Exterior Scheme” ved
DARC AWARDS. Ved DARC AWARDS er det internationalt anerkendte eksperter, der på baggrund af en lang række nomineringer, udpeger de 12 endelige projekter i hver kategori.
Herefter er det arkitekter og lysdesignere over
hele verden, der kunne afgive deres stemme
på ét af projekterne. Energitårnets design er
således blevet anerkendt af de fremmeste eksperter i arkitekturbranchen.

Ved årsskiftet 2014/2015 tog KARA/NOVEREN
sine første skridt på Facebook. Formålet var
at komme i direkte kontakt med vores mange
brugere, og med borgerne i vores 9 ejerkommuner. Facebooksiden er blevet brugt til at
informere om stort og småt fra vores verden
– og en enkelt konkurrence er det også blevet
til. Vi intensiverer indsatsen i 2016, hvor der
også vil blive oprettet en Facebookside til de
kommende direkte genbrugsbutikker.

Året sluttede med en fornem pris for ”Best New
Projekt” ved PLDR Awards i Rom, hvor en stolt
lysarkitekt Gunver Hansen fik overrakt prisen.

KARA/NOVEREN har en, sammen med Affaldplus, uafsluttet forhandling med Fjernvarme
Fyn A/S. KARA/NOVEREN forventer et positivt
slutresultat af de igangværende forhandlinger
vedrørende udløb af kontrakter for behandling
af brændbart affald.

Dansens dag
Hvert år den 29. april fejres ”Dansens Dag” i
hele verden. I 2015 lagde Energitårnet lokaler
til optagelsen af ”Årets Dans”. Temaet for dansen var videospillets verden, og under titlen
”Gamestep” kan videoen ses på www.dansensdag.dk. Igen i 2016 deltager KARA/NOVEREN
i et dansearrangement, denne gang live med
publikum. Disse og andre temaarrangementer
støtter op om KARA/NOVERENs image som en
integreret del af vores nære omgivelser i Roskilde.

Begivenheder efter
regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke
indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.

Åbne Rundvisninger
Interessen for at se Energitårnet er fortsat
overvældende stor. I april 2015 blev de første
to ”Åbne Rundvisninger” gennemført i samarbejde med Visit Roskilde. De blev udsolgt i løbet af kort tid, og hen over efteråret blev der
fulgt op med yderligere 4 nye arrangementer.
De åbne rundvisninger fortsætter i 2016, og
Visit Roskilde har allerede 250 interesserede
besøgende på venteliste til de populære arrangementer. I alt har 3.037 personer deltaget i
rundvisningerne i 2015, fordelt på 147 rundvisninger.
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/Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

Noter

2015

2014

1.000 kr.

1.000 kr.

632.531

582.514

Eksterne omkostninger
Omkostninger til råvarer og hjælpemidler		 -310.604
Bruttofortjeneste		321.927

-328.322
254.192

Personaleomkostninger
2
-62.013
Andre eksterne omkostninger		
-85.225
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
5
-118.577
Driftsresultat		 56.112

-58.893
-100.498
-117.571
-22.769

		
Nettoomsætning

1

Finansielle indtægter
3
Finansielle udgifter
4
Årets resultat		

21.690
-63.766
14.035

Forslag til resultatdisponering			
Renter af indskudskapital		
-1.137
Overført til overført resultat		
15.172
Disponeret i alt		
14.035

26.166
-70.219
-66.822

-2.064
-64.758
-66.822
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/Balance
31. december

AKTIVER
Noter

2015

2014

1.000 kr.

1.000 kr.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
5
Grunde og bygninger		
655.985
Produktionsanlæg og maskiner		
687.405
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
146.760
Materielle anlægsaktiver under udførelse		
1.030
			1.491.180

293.808
108.673
19.626
1.180.472
1.602.579

Finansielle anlægsaktiver
6
Andre værdipapirer og kapitalandele		
3.560
			3.560

3.288
3.288

Anlægsaktiver i alt		 1.494.740

1.605.867

		

Omsætningsaktiver
6
Obligationer		92.725
Investeringsforeninger		21.051
			
113.776
		
Varebeholdinger
Råvarer og hjælpematerialer		
8.583
Handelsvarer		330
			8.913

79.450
0
79.450

9.073
262
9.335

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
61.609
Periodiseringer		4.388
Andre tilgodehavender 		
747
			66.744

62.551
8.108
18.788
89.447

Likvide beholdninger

120.528

61.301

309.961

239.533

7

Omsætningsaktiver i alt		

AKTIVER I ALT		 1.804.701 1.845.400
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/Balance
31. december

PASSIVER
Noter
		

2015

2014

1.000 kr.

1.000 kr.

Egenkapital
8		
Indskudskapital forrentet		168.298
167.161
Indskudskapital uforrentet		146.672
146.672
Overført overskud netto		 -103.115
			211.855

-162.643
151.190

Hensatte forpligtelser
9			
Andre hensatte forpligtelser		
59.412
61.627
			
59.412
61.627
				
Gældsforpligtelser
10		
Langfristede gældforpligtelser			
Gæld til realkreditinstitutter		 1.158.962 1.186.553
			
1.158.962 1.186.553
Kortfristet gældsforpligtelser
10		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		
28.346
56.456
Leverandører af varer og tjenesteydelser		
15.236
22.784
Periodiseringer		48.399
35.921
Anden gæld		282.491
330.869
			
374.472
446.030
			
Gældsforpligtelser i alt		 1.533.434 1.632.583
					
PASSIVER I ALT		 1.804.701 1.845.400
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/Pengestrømsopgørelse
1. januar - 31. december

			2015
			

1.000 kr.

2014
1.000 kr.

Pengestrømme fra driftaktiviteten					
Årets resultat			
14.035
-66.822
Afskrivninger 			118.577
117.571
Reguleringer				
Finansielle poster			
42.076
66.862
Andre hensættelser			
-2.215
-7.617
Ændring i driftskapital				
Ændring i tilgodehavende			
22.703
14.667
Ændring i varebeholdninger			
422
101
Ændring i leverandørgæld			
-7.548
-11.477
Ændring i anden kort gæld og periodiseringsposter			
8.972
51.222
Pengestrømme fra resultat før finansielle poster			
197.022
164.508
Finansielle indtægter			2.111
1.554
Finansielle omkostninger			-66.318
-66.543
				 132.815
99.519
					
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten
Investering obligationer og investeringsforeninger			
-38.447
78.970
Investering i grunde og bygninger			
-11.065
-2.523
Investering i produktionsanlæg og maskiner			
-18.287
-8.727
Investering i anlægsaktiver under opførelse			
-3.659
-87.424
Salg af bygninger / maskiner			
25.080
337
				-46.378
-19.368
					
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten
Forrentning indskudskapital			1.137
2.064
Afdrag langfristet gæld			
-28.346
-54.656
				-27.210
-52.592
Ændring i likvider			
Likvider 1. januar			
Likvider pr. 31. december			

59.227
61.301
120.529

27.559
33.742
61.301
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/Noter

		

2015

2014

1.000 kr.

1.000 kr.

Nettoomsætning
Netto affaldsindtægt			171.964
Varmesalg			256.802
El-salg			59.838
Salg af genanvendelige materiale			
32.326
Afgifter genbrug			0
Brugerbetalinger			94.469
Øvrige indtægter			17.133
				632.531

153.559
250.743
49.257
30.231
0
83.265
15.459
582.514

		
1

2

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit			

130

124

Lønninger og vederlag			
49.164
Pensionsforsikring			6.966
Andre personaleomkostninger inkl. social sikring			
4.281
				 60.411

46.595
6.516
4.181
57.292

Vederlag til bestyrelse og direktion			
1.602
				62.013

1.601
58.893

3

Finansielle indtægter
Renteindtægter i øvrigt			
1.394
Værdiregulering SWAP			0
Finansielle indtægter SWAP			
19.019
Kursgevinster 			
59
Øvrige finansielle indtægter			
1.218
				21.690
Finansielle omkostninger
Renteomkostninger realkredit			
892
Forrentning interessentkommuner			1.137
Værdiregulering SWAP			
740
Kurstab værdipapirer			
3.243
Kurstab valuta			
46
Finansielle udgifter SWAP			
57.693
Øvrige finansielle udgifter			
15
				63.766

1.186
0
22.810
1.802
369
26.166

4

6.923
2.064
3.367
0
309
57.505
52
70.219
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/Noter
Fortsat

5

Materielle anlægsaktiver

		
Grunde og
		
bygninger
			

Produktionsanlæg og
maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse

I alt

553.143
8.760
417.403
(10.710)
968.596

381.770
15.812
720.594
(3.751)
1.114.425

77.125
2.475
180.421
0
260.021

1.327.163
3.659
(1.318.418)
(11.374)
1.030

2.339.201
30.706
0
(25.835)
2.344.072

(259.335)

(273.097)

(57.499)

(146.691)

(736.622)

0
(23.008)
(30.268)
(312.611)

3.062
(88.205)
(68.780)
(427.020)

0
(35.478)
(20.284)
(113.261

0
146.691
0
0

3.062
0
(119.332)
(852.892)

Regnskabsmæssig værdi
pr. 31.12.2015
655.985

687.405

146.760

1.030

1.491.180

Anskaffelsessum
pr. 01.01.2015
Tilgang 2015
Reklassifikation
Afgang 2015
		
Afskrivninger
pr. 01.01.2015
Afskrivninger
afhændede aktiver
Reklassifikation
Afskrivninger i 2015
		

Heraf aktiverede renter				
Heraf grundværdi
pr. 01.10.2013

33.080

40.859 				

Gevinst ved afhændelse og lukning				

755

Aktiverede renter ændres i takt med der afskrives løbende på den totale anlægssum.			
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/Noter
Fortsat

		

2015

2014

1.000 kr.

1.000 kr.

Kapitalandele pr. 01.01.			
3.288
Opskrivning 			
272
Nedskrivning			0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.			
3.560
			
Obligationer pr. 01.01.			
79.450
Tilgang			 106.542
Afgang			 -93.360
Tilvækst			
93
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.			
92.725

3.196
92
0
3.288

		
6

Andre værdipapirer og kapitalandele

Investeringsforeninger pr. 01.01.			
Tilgang			
Afgang			
Tilvækst			
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.			
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.			

156.709
84.014
-162.667
1.394
79.450

0
29.945
-6.428
-2.466
21.051

0
0
0
0
0

117.336

82.738

Kapitalandele omfatter: Afatek A/S 11,56 %, Biovækst A/S 16,67 %
og Dansk RestproduktHåndtering 8,33% (Andelsselskab).				
			

		
		

2015

2014

1.000 kr.

1.000 kr.

7

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger			
110.594
Sikkerhedsstillelse miljøomkostninger			9.934
				 120.528
			
Sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg
der er i drift efter 2009 jf. direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999.

53.125
8.176
61.301
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/Noter
Fortsat

						
8 Egenkapital

		
		
Egenkapital 01.01.2014
Forrentning indskudskapital 2014
Årets resultat
Regulering af sikringsinstrumenter
Egenkapital 31.12.2014
Forrentning indskudskapital 2015
Årets resultat
Regulering af sikringsinstrumenter

Egenkapital 31.12.2015

Indskudskapital
forrentet

IndskudsOverført
kapital
overskud
uforrentet 		

I alt

165.097

146.672

75.922

387.691

2.064
0
0

0
0
0

-2.064
-64.758
-171.743

0
-64.758
-171.743

167.161

146.672

-162.643

151.190

1.137
0
0

0
0
0

-1.137
15.172
45.493

0
15.172
45.493

168.298

146.672

-103.115

211.855

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et notat af 18. maj 2011 omkring regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder. Det fremgår bl.a. af dette notat, at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed
ikke må indeholde overskud fra ”hvile i sig selv” virksomhed. Akkumulerede over-/underskud af
”hvile i sig selv” virksomhed skal i stedet vises som en mellemregning (tilgodehavende eller forpligtelse) overfor forbrugerne, idet beløbet anses for henholdsvis for meget eller for lidt opkrævet via
taksterne.
Egenkapitalen for KARA/NOVEREN I/S indeholder i dag udover indskudskapitalen det akkumulerede
overskud af tidligere års drift af ”hvile i sig selv” virksomheden. Der er pt. ikke foretaget en adskillelse
af eventuel ”fri egenkapital” og eventuelt overskud, som på sigt skal tilbageføres til forbrugerne via
ændring af taksterne, ligesom der ikke er afsat hensat forpligtelse til senere nedtagelse af anlægget.
Der henvises til den mere fyldige redegørelse herfor i ledelsesberetningen side 6.
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/Noter
Fortsat

		
		
Hensatte forpligtelser
Miljøomkostninger Hedeland deponi			
Miljøomkostninger Køge deponi			
Miljøomkostninger Audebo deponi			
Tjenestemænd			
				

2015

2014

1.000 kr.

1.000 kr.

9

22.420
12.390
24.134
468
59.412

25.307
12.403
23.371
546
61.627

KARA/NOVEREN skal i en årrække efter ophør af aktiviteten på deponierne føre tilsyn med anlægget,		
herunder udtage løbende miljøprøver, ligesom der kan forventes udgifter til bl.a. perkolatbehandling. 		
KARA/NOVEREN har foretaget afværgeforanstaltning vedrørende gasudslip fra tidligere depot.		

10 Langfristede gældsforpligtelser
01.01.2015
31.12.2015
				
Gæld til kreditinstitutter
		

1.186.553
1.186.553

1.158.962
1.158.962

		
		

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

28.345
28.345

995.882
995.882

2015

2014

1.000 kr.

1.000 kr.

11 Honorar til ekstern revisor
Lovpligtig revision af årsregnskabet			
188
Andre erklæringsopgaver			
18
					

212
0

Samlet honorar 			

206

212

12 Pantsætning og sikkerhedsstillelser
Garantier ovn 6			
Garantier leverandører og kunder			
				

140.002
2.959
142.961

139.531
4.621
144.152
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/Noter
Fortsat

		

2015

2014

1.000 kr.

1.000 kr.

13 Indskudskapital
	
Odsherred kommune			21.805
Kalundborg kommune			18.316
Holbæk kommune			24.273
Roskilde kommune			82.588
Greve kommune			49.022
Køge kommune			56.864
Solrød kommune			21.371
Lejre kommune			29.059
Stevns kommune			11.670
				314.969

21.794
18.280
24.273
82.221
48.804
56.611
21.276
28.930
11.643
313.832

		

Styrelsen udgøres af en bestyrelse, jfr. selskabets vedtægter.
Samhandel med nærtstående parter foregår på markedsvilkår.		

14 Leje- og eventualforpligtigelser
	Der er indgået aftale om leje af diverse pladser.			
Lejemålene kan opsiges med 3 måneders varsel. 			
Den årlige omkostning til leje af pladserne udgør			
				
Der er indgået aftale om leje af bil			

		
		

2.755

2.222

84

118

2015

2014

Kvoteenhed Kvoteenhed

15 CO2 Kvoteoversigt, Roskilde Kraftvarmeværk
Kvotebeholdning, primo			
136.084
Tildelte kvoter			56.279
Ekstra tildelding af kvoter			
44.926
Samlet tildeling af kvoter			
237.289
			
Køb af kvoter			
190.264
Forbrug af kvoter			
160.000
Deponeret hos varme			
81.293
				186.260

0
63.527
50.712
114.239
176.249
154.404
0
136.084

Forbrug af kvoter er skønnet, idet det verificeres og overføres
først primo året efter senest med udgangen af marts 2016.
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/Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for KARA/NOVEREN er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for store virksomheder (klasse
C) med de afvigelser, som følger af selskabets
status som offentlig virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis
som sidste år. Dette indebærer blandt andet,
at forrentningen af indskudskapitalen udgiftsføres i resultatopgørelsen.

f ysiske registreringer. Det har under byggeriet af
Energitårnet været nødvendigt at flytte reservedele til andre lokationer.

KARA/NOVEREN har for regnskabsåret 2015
valgt, at udskyde indarbejdelsen af konsekvenserne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
vejledende fortolkning af 18. maj 2011 (om
regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering) vedrørende
takstmæssige over- og underdækninger. Udskydelsen er valgt med baggrund i usikkerhederne i afklaringen omkring opgørelsen af
egenkapitalen og særligt den ”fri egenkapital”.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i
takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og
forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i
balancen, når det er sandsynligt at fremtidige
økonomiske fordele vil tilfalde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Det har ikke været muligt i 2015 for KARA/
NOVEREN, at indarbejde konsekvenserne af
Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011.
Som det fremgår af ledelsesberetningen side
6 begrundes dette med den pt. uafklarede og
væsentlige usikkerhed omkring opdelingen af
den hidtil rapporterede egenkapital på henholdsvis ”fri egenkapital” og en gældsforpligtelse
for overdækning, som i fremtiden skal tilbageføres til forbrugerne via taksterne. Usikkerheden består væsentligst i, hvornår ”hvile i sig
selv” princippet gælder fra. Det skal dog bemærkes, at Erhvervsstyrelsens notat i lighed
med sidste år er indarbejdet for så vidt angår
indregning af underdækning på varmesiden.

Det er ikke ledelsens opfattelse, at der har været
betydelige afvigelser i reservedelslageret.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet aflægges i t. kr.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser for hver enkelt regnskabspost
nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til
amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/
fradrag af den akkumulerede amortisering af
forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Med hensyn til opførelse af Kraftvarmeværket
og dennes afskrivninger, følger KARA/NOVEREN den indregnede afskrivningsperiode på 20
år jf. projektforslaget. Afskrivningsprofilen ligger indenfor de materielle anlægsaktivers forudsætninger om afskrivningsperioder.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller
afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Lager af reservedele er opgjort i lighed med
sidste år, efter en lagerliste på baggrund af

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle
og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt.
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for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved
normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet,
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

af forventede transaktioner vedrørende køb
og salg i fremmed valuta eller rentesikring,
indregnes under regnskabsposten tilgodehavender/gæld og på egenkapitalen under
posten ”Regulering af sikringsinstrumenter”.

Co2 kvoter indregnes til kostpris. Tildelte kvoter
indregnes til 0,- kr.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke
opfylder kriterierne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringen i dagsværdi
i resultatopgørelsen.

Afledte finansielle instrumenter/
Sikringsinstrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative
dagsværdier indgår under periodiseringer under
henholdsvis tilgodehavender og forpligtelser.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle
instrumenter, der opfylder kriterierne for sikring
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/Resultatopgørelse
Nettoomsætning

NETTOOMSÆTNING					

Nettoomsætning ved behandling af affald, herunder varme- og elsalg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og eksklusiv tillægsafgift.

Kr.

Omkostninger til råvarer
og hjælpemidler
Omfatter omkostninger til materiale- og ressourceforbrug.

2011
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▪

Total

408.992

370.294

429.719

582.514

632.531

Andre eksterne omkostninger
Omfatter omkostninger til eksterne tjenesteydelser og øvrige omkostninger.

ÅRETS RESULTAT					
Kr.

2011

Personaleomkostninger

80.000

Omfatter omkostninger til lønninger og gager,
herunder pension, feriepenge og tjenestemænd.
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50.000

Finansielle poster

40.000

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder
renteindtægter og renteomkostninger, finansielle
omkostninger ved finansiel leasing, realiserede
og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende
værdipapirer og gæld samt amortisering af realkreditlån. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle omkostninger tilhørende anlæg
under opførelse aktiveres.
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0

KARA/NOVEREN er ikke skattepligtig.
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▪

Total

67.281

37.311

-59.668

-66.822

14.035

BALANCESUM					
Kr.

Skat

2012
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▪

Total

1.386.392

1.873.119

1.921.438

1.845.400

1.804.701
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/Balance
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og
maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel
og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af
forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at
blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på
følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Domicilbygninger
50 år
Tekniske bygninger
40 år
Genbrugspladser / udenomsarealer
20 år
Ovnlinier
15-20 år
Deponier (udenomsarealer,
adgangsveje, volde, hegn m.v.)
10-30 år
Andre tekniske anlæg, fastmonteret 10-15 år
IT udstyr og –software
0-5 år
Rullende materiel
5-10 år
Øvrigt driftsmateriel og inventar
5-10 år

 Finansielle aktiver

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi (højeste værdi af kapitalværdi
og salgsværdi), såfremt denne er lavere end
den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasede aktiver
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige
risici og fordele forbundet med ejendomsretten
(finansiel leasing), indregnes i balancen som
aktiver. Aktiverne måles ved første indregning
til opgjort kostpris svarende til dagsværdien
eller til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens
interne rentefod som diskonteringsfaktor eller
en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende
materielle anlægsaktiver.

AKTIVER

 Omsætningsaktiver

 Anlægsaktiver
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Den kapitaliserede restleasingforpligtelse medtages i balancen som en gældsforpligtelse, og
leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som
operationel leasing. Ydelser i forbindelse med
operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens
løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler
oplyses under eventualposter m.v.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Selskabets beholdning af kapitalandele er optaget til markedsværdien, mens obligationer
og investeringsforeninger er optaget til kursværdien ultimo året.

Varebeholdninger
Beholdninger af pap, papir og reservedele er
optaget til kostpriser efter opmåling/optælling
af beholdningerne ultimo året.

Mellemdeponering
Modtagelse af affald indtægtsføres ved affaldsmodtagelse. Indtægter, der vedrører mellemlagret affald på Audebo deponi, er optaget i
regnskabet som forudbetalinger. Ved tilbage-

førsel af affald fra deponiet til forbrænding
indtægtsføres den forudbetalte forbrændingstakst. Ved denne periodisering af indtægterne
sikres en tidsmæssig sammenhæng mellem
indtægtsførelsen af forbrændingstaksten og
udgiftsførelsen af omkostninger til forbrænding af affaldet.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi. Værdien reduceres med nedskrivning
til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver
omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Selskabets egenkapital
Selskabets egenkapital er indregnet som indskud fra de 9 ejerkommuner, og opgjort i en
forrentet og uforrentet indskudskapital samt
andre reserver.

Hensatte forpligtelser
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå selskabet, og når forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.

PASSIVER

 Kortfristet gæld

 Egenkapital
 Hensatte forpligtelser

 Langfristet gæld
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Der er hensat beløb til dækning af miljøforpligtelser ved ophør af aktiviteter, hvor der skønnes at være risiko for behov for oprydning/
rensning af jord m.v.

Periodeafgrænsningsposter

Ligeledes er der hensat pensionsforpligtigelse
for tidligere ansatte tjenestemænd.

Afledte finansielle instrumenter

Gældsforpligtelser
Lån hos kreditinstitutter, der forventes holdt
til udløb, indregnes ved låneoptagelsen til det
modtagne provenu med fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende
perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved
anvendelse af den effektive rente, således at
forskellen mellem provenuet og den nominelle
værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under
passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til markedsværdi. Positive og negative
dagsværdier af afledte finansielle instrumenter
indgår i andre tilgodehavender under aktiver,
og i anden gæld under forpligtelser.
For eventuelle afledte finansielle instrumenter,
som ikke opfylder betingelserne for behandling
som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den
kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der er således beregnet og afsat en forpligtelse dækkende de feriepenge, som ansatte
har krav på ved evt. ophør af ansættelsesforholdet.
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/Påtegninger

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 for KARA/NOVEREN, omfattende anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter samt ledelsesberetning.
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven med de afvigelser, der følger af selskabets status
som offentlig virksomhed.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og
passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse, for de forhold beretningen omhandler.
Roskilde, den 17. marts 2016.

Bestyrelsen

Niels Hörup
Formand

John Harpøth 		 Henrik Stuckert		
Næstformand		

Johnny Lihme

Mette Jorsø		 Birger Prahl		

Morten Egeskov

Lars Berg Olsen		 Anette Mogensen		

Direktion

Thorkil Jørgensen
Direktør
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/Den uafhængige revisors erklæringer

Til interessenterne i
KARA/NOVEREN I/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for KARA/NOVEREN for perioden 1. januar til 31. december
2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse
af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er
rimelige efter omstændighederne.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er
i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er, at udtrykke en konklusion om
årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført revisionen i overensstemmelse
med internationale standarder om revision
og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning om god offentlig revisionsskik jf. Lov om
kommunernes styrelse.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er
uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb
og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for interessentskabets udarbejdelse af
et årsregnskab, der giver et retvisende billede.
Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af interessentskabets interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis
er passende, om ledelsens regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering
af, om der er etableret forretningsgange og
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er
i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KARA/NOVEREN/ÅRSRAPPORT 2015

35

Konklusion

Udtalelse om ledelsesberetningen

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets
aktiver, passiver samt finansielle stilling pr. 31.
december 2015, samt at resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015
er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har
ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til
den udførte revision af årsregnskabet. Det er
på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er
etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

København, den 17. marts 2016.
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret Revisor

Supplerende oplysning
vedrørende forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henvise til ledelsesberetningen og note 8 om egenkapitalen på
side 22, hvoraf det fremgår, at KARA/NOVEREN
ikke har indarbejdet de af Erhvervsstyrelsen,
i notat af 18. maj 2011, anførte anbefalinger
vedrørende regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering grundet
usikkerhed om opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen. Årsregnskabet er
aflagt efter samme principper som i 2014, og
egenkapitalen er som anført ikke nødvendigvis udtryk for KARA/NOVERENs fri egenkapital.
Idet KARA/NOVERENs aktuelle aktivitet er omfattet af ”hvile i sig selv” princippet, kan egenkapitalen – helt eller delvist – være udtryk
for en værdi, som partielt skal tilbageføres til
forbrugerne via taksterne. Vi har ikke fundet
grundlag for at antage en anden vurdering end
ledelsen.
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