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fORORD

KARA/NOVEREN – åRSRappORt 2016

Affaldssektoren er i disse år under omstilling. Regerin-
gen har spillet ud med en forsyningsstrategi, der sætter 
sektorens fremtid på dagsordenen og lægger op til en 
større grad af konkurrenceudsættelse. Samtidig er der 
samfundsmæssigt stort fokus på, at affald er en res-
source, som kan genbruges direkte, genanvendes eller 
udnyttes til produktion af el og varme. Dermed spiller 
affaldsbranchen en afgørende rolle, når visionerne om 
en mere cirkulær økonomi skal føres ud i livet.

Med afsæt i forventningerne fra både KARA/NOVERENs 
ejere og fra det omgivende samfund, vedtog bestyrelsen 
i 2016 en ny strategi “KARA/NOVEREN 2020”. Strate-
gien fastlægger, at selskabets helt enkle mission er at 
omdanne affald til ressourcer – og at gøre dette med 
fokus på den samfundsmæssige, den miljømæssige og 
den økonomiske bundlinje. KARA/NOVEREN vedkender 
sig således sit samfundsansvar, samtidig med at sel-
skabet gør sig klar til en mulig konkurrenceudsættelse.

Nærværende årsrapport viser, at 2016 var et godt år for 
KARA/NOVEREN, og at KARA/NOVEREN er et økono-
misk veldrevet selskab. Den 1,3 mia. kr. store investering, 
der dannede baggrund for etableringen af Energitårnet, 
har vist sig at være en succes. Anlægsarbejdet overholdt 
både budget og tidsplan. Og et årsresultat på 52,2 mio. 
kr. for 2016 for hele selskabet viser, at også driften er 
økonomisk bæredygtig.

KARA/NOVEREN arbejder efter en prioritering af af-
faldshåndteringen, der hedder: Direkte genbrug, gen-
anvendelse, energiudnyttelse og endelig sikker depo-
nering af den sidste rest af affald. Som et eksempel kan 
nævnes, at KARA/NOVEREN er medejere af AFATEK 
A/S, et selskab der sikrer mest mulig genanvendelse af 
slaggen fra affaldsfyrede kraftvarmeværker. Her har vi 
i 2016 idriftsat et nyt metalsorteringsanlæg, som kan 
udsortere metalpartikler ned til en diameter på 0,5 mm 
fra slaggen, så metallerne kan genanvendes.

I 2016 har KARA/NOVEREN også taget skridt til at blive 

en mere markant aktør på regionalt plan. Som nyt med-
lem af Gate 21 vil KARA/NOVEREN bidrage aktivt til, at 
Greater Copenhagen bliver til verdens førende region 
for grøn omstilling og vækst.

Vi afventer nu spændt den kommende nationale forsy-
ningsstrategi. 2016 har været et år, som i høj grad har 
været med til at ruste KARA/NOVEREN til de mulighe-
der og udfordringer, som forsyningsstrategien
måtte bringe.

Med disse ord vil jeg ønske god læselyst med KARA/
NOVERENs årsrapport for 2016.

Niels hörup
Formand



afkastningsgrad er driftsresultat delt med gennemsnitlig balancesum.
Overskudsgrad er driftsresultat delt med nettoomsætning.
egenkapitalens forrentning er årets resultat delt med gennemsnitlig egenkapital.
Soliditetsgrad er egenkapital delt med balancesum.

Egenkapital er fra 2015 korrigeret for mellemregning med forbrugerne 
vedr. etablering af Roskilde Kraftvarmeværk i 2013.

Opgivet i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning 370.294 429.719 582.514 644.741 597.215

Bruttoresultat 191.256 191.764 254.192 334.137 336.707

Driftsresultat 39.272 -54.870 -22.769 56.112 74.112

Resultat af finansielle poster -2.416 -4.798 -44.053 -42.076 -21.955

Årets resultat 37.311 -59.668 -66.822 14.036 52.157

Investeringer materielle anlægsaktiver 449.994 375.860 98.337 7.931 19.195

Egenkapital 350.945 387.691 151.190 13.662 36.082

Balancesum 1.873.119 1.921.437 1.845.400 1.804.701 1.809.331

Opgivet i procent 2012 2013 2014 2015 2016

Afkastningsgrad 2 -3 -1 3 4

Overskudsgrad 11 -13 -4 9 12

Egenkapitalens forrentning 11 -15 -44 103 145

Soliditetsgrad 19 20 8 1 2

5 åRS hOVeDtal

5 åRS Nøgletal
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Visionen er at være førende på 
europæisk plan inden for genbrug, 
genanvendelse, energiudnyttelse  
og deponering af affald

”
De 9 kommuner, der ejer KARA/NOVEREN, er Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, 
Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. 
ejerkommunerne har tilsammen:

Roskilde kraftvarmeværk leverer energi fra affald 
svarende til:

40.000

421.000 21.000

Husstandes årlige forbrug af fjernvarme.

Borgere Virksomheder

65.000

Husstandes årlige forbrug af el.



7KARA/NOVEREN – åRSRappORt 2016

hOVeDaktIVItet

KARA/NOVEREN er et energi- og affaldsselskab, hvis 
hovedformål er at udnytte ressourcerne i affaldet.

I 2016 godkendte bestyrelsen en ny strategi 2020, en 
opdateret mission og en ny vision for KARA/NOVEREN. 

kaRa/NOVeReNs mission er at omdanne affald til 
ressourcer.

Visionen er at være førende på europæisk plan inden 
for genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og de-
ponering af affald. til gavn for brugerne skal kaRa/
NOVeReN løse alle opgaverne på den mest ansvarlige 
og bæredygtige måde – samfundsmæssigt, miljømæs-
sigt og økonomisk.

Regnskabet dækker over 9 forretningsområder med 
selvstændige driftsregnskaber, der ligger til grund for 
årsrapporten.

Derudover er KARA/NOVEREN medejer af Afatek A/S 
samt Dansk RestproduktHåndtering. I 2016 har KARA/
NOVEREN afhændet sin ejerandel i Biovækst A/S.

De 9 kommuner, der ejer KARA/NOVEREN, er Greve, 
Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, 
Solrød og Stevns. Ejerkommunerne har tilsammen ca. 
421.000 borgere og 21.000 virksomheder.

Den største aktivitet i KARA/NOVEREN er energiud-
nyttelse 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 årlige forbrug af 
fjernvarme og ca. 65.000 husstandes årlige forbrug af 
el. Varmen fra affaldet fortrænger olie, kul og naturgas 
og bidrager dermed til at nedbringe de negative klima-
effekter. El-produktionen sælges på markedsvilkår i fri 
konkurrence. Varmeproduktionen sælges til varmetrans-
missionsselskabet VEKS.

Udover ovenstående forretningsområde driver KARA/
NOVEREN 14 genbrugspladser, ét behandlingsanlæg for 
genbrugsmaterialer samt ét miljøcenter med sortering, 
biomasseproduktion og deponi.

I 2016 var der beskæftiget 130 årsværk, hvilket er uæn-
dret i forhold til 2015. 

leDelSeNS beRetNINg



KARA/NOVEREN – åRSRappORt 2017

KARA/NOVEREN tager socialt ansvar 
og har tætte samarbejder med  
Jobcenter Kalundborg, Revacenter
BOMI og Kriminalforsorgen.

”
2 7

Sammensætningen af bestyrelsen i 
kaRa/NOVeReN består af:

Genanvendelse involverer også  
indsamling til flygtningecentrene

Kvinder Mænd



9KARA/NOVEREN – åRSRappORt 2016

kvinder i bestyrelsen – ligestilling 
Regler i ligestillingsloven omfatter statslige institutioner 
og virksomheder. Bestyrelsen er valgt politisk, og der er 
ikke opstillet måltal for kvinder i bestyrelsen. Bestyrelsen 
består af 2 kvinder og 7 mænd.

Sammensætningen af chefgruppen i KARA/NOVEREN 
består af 40 % kvinder og 60 % mænd. I 2016 fik KARA/
NOVEREN sin første kvindelige direktør. Også blandt 
sektionslederne er der i 2016 ansat 2 kvinder, sektions-
lederniveauet består dermed af 33 % kvinder og 66 % 
mænd. 

Social ansvarlighed
En af de grundlæggende værdier hos KARA/NOVEREN 
er, at det er en rummelig arbejdsplads, som påtager sig 
et socialt ansvar.

Især på vores genbrugspladser har vi et tæt samarbejde 
med Jobcenter Kalundborg og Revacenter BOMI. Vi 
har haft 15 personer i jobprøvning i samarbejde med 
jobcentret og BOMI. Hertil kommer 9 personer, som i 
samarbejde med Kriminalforsorgen har afsonet sam-
fundstjeneste på genbrugspladserne. Derudover blev 
der i administrationen ansat 1 person på flexjob i kan-
tinen. Indsatsen fortsætter i 2017, hvor etableringen af 
GENSALGS-butikker danner basis for at skabe en række 
”sociale” arbejdspladser i kommunerne.

Ultimo 2016 besluttede KARA/NOVEREN at deltage 
i NeXtwork projektet: NeXtwork er et projekt, som er 
initieret af ROCKWOOL Fonden i samarbejde med Ros-
kilde Kommune, hvor formålet er at få særligt udsat-
te unge ind på arbejdsmarkedet. En medarbejder på 
Roskilde Kraftvarmeværk er knyttet til den første unge 
nextworker som vejleder. På den måde vil vi gerne være 
med til at give de særligt udsatte unge en mulighed for 
en bedre fremtid.

Sundhed og trivsel
KARA/NOVEREN har i 2016 indledt et samarbejde med 
Fysiocenter Roskilde. Alle medarbejdere har fået tilbudt 
et sundhedstjek, 56 ud af 130 medarbejdere valgte at 
tage imod tilbuddet. I 2017 vil vi videreudvikle samar-
bejdet.

I 2016 blev der gennemført et stort trivselsprojekt i 
KARA/NOVEREN. Projektet har resulteret i en lang 
række konkrete tiltag – mest markant et ledelses-ud-
viklingsprojekt, som blev påbegyndt ultimo 2016.

hjertestartere
2016 blev året, hvor KARA/NOVEREN fik opsat hjerte-
startere på alle vores genbrugspladser, i Audebo Miljø-
center og Gadstrup Genbrugsanlæg samt i administra-
tionen og på Roskilde Kraftvarmeværk. 

Al erfaring viser, at hurtig hjælp via en hjertestarter er 
med til at redde liv. Alle medarbejdere og ledere i KARA/
NOVEREN har desuden gennemgået et kursus i livred-
dende førstehjælp med brug af hjertestarter. 

Indsamling af cykler og tøj
KARA/NOVEREN har en klar ambition om, at vi skal 
genanvende så meget som muligt – og meget gerne 
genanvende med mening. Et eksempel på dette er, at vi 
i samarbejde med flere flygtningecentre har indsamlet 
brugte cykler, der istandsættes på centrenes værksteder 
– eller direkte genbruges som cykler til flygtningene og 
deres børn.

Vi har også indsamlet tøj, som er blevet afleveret til 
flygtningecentrene.

en aktiv del af greater Copenhagen
KARA/NOVEREN gør sig også gældende på regionalt 
plan. I 2016 blev KARA/NOVEREN en del af Gate 21. Gate 
21 samler forsyningsselskaber, kommuner, regioner og 
forskningsinstitutoner i Greater Copenhagen om fælles 
visioner for den grønne omstilling.

KARA/NOVEREN deltager i den forbindelse i projektet 
Energi på Tværs II. I projektet skal der formuleres en 
fælles strategisk energiplan og skabes et fælles overblik 
over kommende investeringer inden for syv udvalgte 
energiområder.

I 2016 blev Energitårnet en aktiv del af den årlige lysfest 
i Roskilde. Lysfesten satte byens miljøvenlige Kraftvar-
meanlæg i et helt nyt lys.

Ideen er netop opstået, fordi Roskilde Kommune delta-
ger i EU-projektet Lighting Metropolis, som skal sætte 
Øresundsregionen på verdenskortet ved at være labora-
torium for intelligente, klimavenlige belysningsprojekter 
og -metoder.

SamfuND



Der var stor ros til både ledelse og 
medarbejdere i KARA/NOVEREN, 
da virksomheden blev recertificeret.

”
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Lighting Metropolis er et første afgørende skridt på 
vej mod at realisere en vision for Greater Copenhagen 
som verdensførende Living Lab for intelligent “urban 
lighting”.

I december måned havde KARA/NOVERENs faste 
lysarkitekt Gunver Hansen omskabt Energitårnet til 
”Verdens største kalenderlys”, med 24 forskellige lys-
scener, som symboliserede et brændende kalenderlys. 
Det kulminerede den 31. december med at skabe 
illusionen af raketter, som markerede nytårsaften. 

flere priser til energitårnets arkitektur
Også i 2016 blev Energitårnet prissat for sin smukke 
arkitektur. Denne gang var der tale om en fotokonkur-
rence, udskrevet af CEWEP (Confederation of European 
Waste-to-Energy Plants), hvor KARA/NOVEREN vandt 
førstepræmien og nu bliver brugt i forbindelse med 
CEWEP ś aktiviteter.

besøgstallet når nye højder
Energitårnet er fortsat et populært besøgsmål. Det 
gælder for skoleklasser på forskellige alderstrin, hvor 
rundvisningerne på Energitårnet kombineres med en 
introduktion til hele KARA/NOVERENs opgaveområde.

Der er også stor interesse for at besøge genbrugsplad-
serne. Særligt de mindre skoleklasser kommer i stort 
antal. Energitårnet har haft 3275 personer på rundvis-
ning i 2016. Heraf var 1253 skoleelever. I 2017 vil rund-
visningerne blive kombineret med et læringsbaseret 
spil, som kan bruges i skolerne forud for et besøg hos 
KARA/NOVEREN.
 
Vi arrangerer stadig rundvisninger i samarbejde med 
Visit Roskilde og Visit Lejre – også her bliver
billetterne til rundvisningerne revet væk.

tæt samarbejde med vores 9 ejerkommuner
Vi har et stærkt og godt samarbejde med vores 9 ejer-
kommuner. I 2016 vedtog alle ejerkommunerne en fælles 
ejerstrategi for KARA/NOVEREN – og blandt andet med 
baggrund i ejerstrategien godkendte bestyrelsen en ny 
strategi for ”KARA/NOVEREN 2020”.

Vi har sat en række konkrete projekter i gang sammen 
med vores ejerkommuner. Det er blandt andet udar-
bejdelsen af en langsigtet strategi for behandling af 
det indsamlede madaffald og et fælles udbud af ind-
samlingsmateriel for flere kommuner. Erfaringerne 
fra de konkrete projekter er gode. Det viser, at vi er  
stærkere, når vi løser opgaverne sammen.

arbejdsmiljø
KARA/NOVEREN sætter miljø og sikkerhed højt og har 
som erklæret mål at overholde relevant lovgivning samt 
forbedre miljø- og arbejdsmiljøstandarden ved at fast-
holde og udbygge miljøbevidstheden blandt de ansatte.

KARA/NOVEREN opnåede i 2010 en certificering på 
miljø- og arbejdsmiljøområderne efter de internatio-
nale standarder ISO 14001 og OHSAS 18001. I starten 
af juni 2016 gennemgik virksomheden en omfattende 
ekstern audit og opnåede en recertificering efter begge 
standarder.

Der var stor ros til både ledelse og medarbejdere i 
KARA/NOVEREN, da virksomheden blev recertificeret. 
KARA/NOVEREN omdanner affald til ressourcer. Og det 
er netop den vigtige samfundsmæssige betydning, der 
er med til at gøre arbejdet meningsfyldt.

Blandt resultaterne er et lavt antal arbejdsulykker og et 
lavt sygefravær. Sygefraværet var på 3,2 % mod 2,8 % 
året før, inkl. langtidssyge. Uden langtidssyge udgjorde 
sygefraværet 1,6 %. Arbejdet med trivsel og medarbej-
derinddragelse giver også pluspoint. Det samme gør det 
høje serviceniveau, der er over for kunderne – blandt 
andet med de mange døgnåbne genbrugspladser.

Også en forbilledlig håndtering af kemikalier på Roskilde 
Kraftvarmeværk og medarbejdernes viden på genbrugs-
pladserne har gjort positivt indtryk på auditøren. Det 
samme har den formidling, der sker gennem rundvis-
ninger på Energitårnet.



”
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gensalg.dk
I 2016 åbnede KARA/NOVEREN sin første genbrugsbu-
tik – dog ”kun” i det virtuelle rum. Under navnet GEN-
SALG.DK videresælges de genstande, som borgerne 
vælger at aflevere i containerne til direkte genbrug, 
som er placeret på en række af vores genbrugspladser.
 
De første fysiske butikker åbner i 2017. Der er foreløbigt 
planlagt butikker på genbrugspladserne i Roskilde, Tor-
kilstrup, Køge og i Hårlev.
 
I Roskilde har vi indrettet et showroom i ”Byens Hus” på 
Stændertorvet. Her kan vi vise, hvordan man indretter 
smart med genbrugseffekter. Lokalet kan lejes af for-
eninger og borgere, som benytter Byens Hus.

Formålet med gensalgsbutikkerne er at bakke op om-
kring regeringens og kommunernes mål om at genan-
vende mest muligt. På den måde kan vi hjælpe hinanden 
med at sætte fokus på den cirkulære økonomi og på at 
udnytte vores ressourcer bedst muligt.

flere døgnåbne genbrugspladser
KARA/NOVEREN var det første affaldsselskab i Dan-
mark til at døgnåbne genbrugspladser. Efter at have 
gennemført forsøg med vores mindre genbrugspladser 
blev den store genbrugsplads på Vestre Hedevej i Ros-
kilde indviet som døgnåben i 2016.
 
Både private borgere og erhvervsdrivende har taget 
rigtig godt imod døgnåbningerne. Man tilmelder sig ord-
ningen på www.karanoveren.dk og kan herefter bruge 
den lokale genbrugsplads døgnet rundt.
 

mIljø

”
KARA/NOVEREN var det 
første affaldsselskab i 
Danmark til at døgnåbne 
genbrugspladser.

Erfaringerne med sortering på genbrugspladserne uden 
for den bemandede åbningstid er heldigvis rigtig gode 
– vores kunder er gode til at sortere. Skulle der være 
en enkelt borger, som ikke følger anvisningerne, er der 
kameraovervågning på pladserne, så der kan følges op 
over for de få, som ikke følger sorteringsreglerne.

 

Stadig fokus på import
Også i 2016 har vi importeret affald fra andre EU-lande. 

DTU vurderer, at det danske samfund frem mod 2020 
kan få en stor gevinst ved at importere affald, idet Dan-
mark får penge for at modtage affaldet.

Beregninger fra DTU viser, at selvom affaldet skal trans-
porteres til Danmark, giver det stadig en besparelse på 
CO²-udledningen.

Halvdelen af den fjernvarme, der produceres i Danmark, 
stammer fra kul, olie og naturgas. Import og afbrænding 
af affald betyder derfor, at vi kan mindske afbrændingen 
af fossile brændstoffer. Dertil kommer, at metallerne i 
slaggen fra affaldet genvindes.

”

Beregninger fra DTU  
viser, at selvom affaldet 
skal transporteres til  
Danmark, giver det  
stadig en besparelse  
på CO²-udledningen.



KARA/NOVEREN er med i det kom-
mende CLEAN-projekt om udbud af 
sorteringsanlæg for plast.

KARA/NOVEREN har som de 
første i Danmark døgnåbnet 
genbrugspladserne.

”

”
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Modtaget pap og papir på genbrugsanlægget
i Gadstrup.

England og Irland har ikke de samme muligheder for at 
behandle affaldet, som vi har i Danmark. Det betyder, 
at meget af deres affald transporteres til fjerntliggen-
de lossepladser. Når affaldet henlægges, udleder det 
blandt andet metan, der har en drivhusgaseffekt, som 
er 25 gange større end CO². Affaldsimport er derfor et 
godt alternativ og en gevinst for klimaet. På moderne 
kraftvarmeværker som Energitårnet i Roskilde udnyttes 
tæt på 100 % af energien i affaldet.

Vi begyndte i 2016 med at importere tysk affald, da der 
også på det tyske marked er mangel på forbrændings-
kapacitet.

Nye fraktioner
Vi justerer løbende på vores fraktioner – det gælder både 
de fraktioner, som modtages på genbrugspladserne, og 
de fraktioner og sammensatte affaldsmængder som vi 
modtager fra kommunernes indsamling hos borgerne.

Vi har indført en mulighed for at aflevere en blanding 
af karton og papir på vores genbrugsanlæg i Gadstrup. 
Ved at blande de to materialer hos husstandene hå-
ber kommunerne samlet set at kunne indsamle større 
mængder hos borgerne.

KARA/NOVEREN er med i det kommende udbud af et 
sorteringsanlæg for plast, som koordineres i CLEAN- pro-
jektet. Udbuddet forventes gennemført primo 2017. Hen-
sigten er at etablere et større sorteringsanlæg, som kan 
sortere blandede plastfraktioner – og muligvis også metal. 

På genbrugspladserne sætter vi i 2017 et projekt i gang, 
som skal minimere mængden af småt brændbart og 
tilsvarende øge mængden af indsamlet, genanvendeligt 
affald.

forureningsrisici
KARA/NOVEREN har konstant fokus på at minimere 
forureningsrisici. KARA/NOVEREN er miljø- og arbejds-
miljøcertificeret iht. DS/OHSAS 18001:2008 og bekendt-
gørelse nr. 1191 af 09.10.2013. KARA/ NOVEREN blev 
recertificeret i juli 2016.



KARA/NOVEREN modtog i 2016:

499.242

371.974

179.962 MWh 811.501 MWh

ton affald

ton affald til roskilde Kraftvarmeværk
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Resultatet for 2016 er på 52,2 mio. kr., med en omsæt-
ning på 597,2 mio. kr. Omsætningen er faldet med 47,5 
mio. kr. i forhold til 2015.

Ændringen i omsætningen skyldes hovedsageligt fald 
i varmeindtægter i forhold til året før. Dette er en for-
ventet udvikling, idet varmeprisloftet i 2016 var lavere 
end tidligere.

Resultatet for 2016 er positivt. Dette skyldes især føl-
gende forhold:

 › Fuld udnyttelse af kapacitet
 › Stabil drift
 › Færre finansieringsudgifter
 ›  Ekstraordinære indtægter vedr. Fjernvarme Fyn  
Affaldsenergi A/S (Engangstilfælde)

Der har specielt været en positiv renteudvikling på den 
del af gælden, der ikke er rentesikret. Ved udgangen af 
regnskabsåret modtages der rente på den del af gælden.

Den samlede balance udgør 1.809,3 mio. kr. Heraf udgør 
de likvide midler, obligationsbeholdningen og investe-
ringsforeninger 316,6 mio. kr., og egenkapitalen udgør 
36,1 mio. kr.

I forbindelse med byggeriet af Energitårnet er der op-
taget et Kommunekreditlån på 1.150 mio. kr., hvoraf 80 
% er optaget med fast rente. Den gennemsnitlige rente 
udgør 2,75 % mod 2,76 % året før. For KARA/NOVE-
RENs lån er 98 % optaget i DKK, og de resterende 2 % 
er optaget i CHF.

KARA/NOVEREN har i 2016 afsluttet et længerevaren-
de udestående med Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 
omkring transport og behandlingspriser på det tidlige-
re Odense Kraftvarmeværk. Udfaldet blev positivt for 
KARA/NOVEREN, som i 2016 har modtaget 32 mio. kr. 
til dækning af tidligere års omkostninger.
 
Det regnskabsmæssige resultat er derfor samlet set 
tilfredsstillende.
 

KARA/NOVEREN modtog i alt 499.242 ton affald 
til behandling mod 504.228 ton året før. Heraf be-
handlede Roskilde Kraftvarmeværk 371.974 ton mod 
376.810 ton året før. Den samlede produktion af varme 
på Roskilde Kraftvarmeværk udgjorde 811.501 MWh, 
og salg af el udgjorde 179.962 MWh. I 2015 udgjorde  
produktionen af varme henholdsvis 824.131 MWh, og 
salg af el udgjorde 198.885 MWh.

KARA/NOVEREN har i 2016 gennemført investeringer 
på 20,3 mio. kr. Investeringerne er hovedsageligt rettet 
mod opførelsen af et nyt værksted i forbindelse med 
Roskilde Kraftvarmeværk samt køb af maskiner og øv-
rige hovedreparationer.
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RISIkOStyRINg 
Driftsrisiko
KARA/NOVERENs største driftsrisiko er på Roskilde 
Kraftvarmeværk. Produktionsstop kan forårsage væ-
sentlige økonomiske tab. Driftstab og skader på anlæg-
get er delvist forsikringsafdækket.

KARA/NOVEREN har en selvrisiko på 1,5 mio. kr.

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 
henholdsvis 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.

KARA/NOVEREN har indgået rentesikringer (SWAP) for 
901,3 mio. kr., der på opgørelsesdagen havde en negativ 
værdi på 284,1 mio. kr. Dette er en negativ ændring på 
41,9 mio. kr. sammenlignet med udgangen af 2015.

Da det er KARA/NOVERENs hensigt at beholde ren-
tesikringerne til udløb, er tabet udelukkende optaget i 
regnskabet som anden gæld og en reduktion i egenka-
pitalen, 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, hvoraf der ved ud-
gangen af 2016 er 25 år tilbage på lånet, der udløber i 
år 2041.

Særlige risici
Deponeringsanlæggene er et område med særlige risici, 
idet der teoretisk kan opstå en situation med forurening. 
Der er hensat til miljøomkostninger vedrørende lukning 
og efterbehandling på Audebo Miljøcenter og på hen-
holdsvis Hedeland og Køge deponeringsanlæg.

 
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. 
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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 af-
læggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven, hvilket 
også gælder for KARA/NOVEREN.

Det fremgår af notatet, at egenkapitalen for en forsy-
ningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra en 
”hvile i sig selv”-virksomhed. Akkumulerede over-/un-
derskud af ”hvile i sig selv”-virksomhed skal i stedet vises 
som en mellemregning (tilgodehavende eller forplig-
telse) over for forbrugerne, idet beløbet anses for hen-
holdsvis 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 p.t. ikke foretaget en adskillelse af eventuel ”fri egen-
kapital” og overskud, som på sigt helt eller delvist skal 
tilbageføres til forbrugerne via ændring af taksterne.

Der udestår en afklaring af, hvordan en eventuel ”fri 
egenkapital” på affaldsområdet skal opgøres og dermed 
også størrelsen af mellemregningen med forbrugerne. 
Konkret er der på affaldsområdet stor usikkerhed om-
kring omfanget og rækkevidden af ”hvile i sig selv”-prin-
cippet tilbage i tid, hvilket bl.a. fremgår af Kammerad-
vokatens rapport fra 2005 omkring kapitalforholdene i 
affaldssektoren. Dette medfører, at der er stor usikker-
hed omkring den hidtidige egenkapitals opdeling på 
henholdsvis overdækning og eventuel ”fri egenkapital”, 
hvorfor ledelsen ikke har anset det for muligt at indar-
bejde Erhvervsstyrelsens notat i årsrapporten for 2016.

Affaldsbranchen arbejder på at få usikkerhederne afkla-
ret bl.a. gennem et samarbejde med medlemmerne af 
Dansk Affaldsforening. Når dette udredningsarbejde er 
afsluttet, og usikkerhederne er afklaret, vil KARA/NOVE-
REN få Erhvervsstyrelsens notat implementeret i sin hel-
hed. KARA/NOVEREN har i 2016 opgjort den del af mel-
lemregningen med forbrugerne, der kommer af, at der 
er forskudsafskrevet på Roskilde Kraftvarmeværk. Disse 
forskudsafskrivninger blev foretaget i årene 2008-2012. 

Forskudsafskrivningerne bevirker, at der bliver et mindre 
afskrivningsgrundlag i varmeregnskabet og dermed et 
mindre opkrævningsgrundlag overfor forbrugerne frem-
adrettet. Sammenligningstal er rettet i årsregnskabet. 

Der er ikke afsat et beløb til forpligtelse til senere ned-
tagelse af Roskilde Kraftvarmeværk.

begIVeNheDeR  
efteR RegNSkabSåRetS  
afSlutNINg

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt 
forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet 
og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2016 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 ret-
visende billede af selskabets aktiver og passiver, finan-
sielle stilling, resultat samt pengestrømme. Samtidig er 
det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder 
en retvisende redegørelse, for de forhold beretningen 
omhandler.

Roskilde, den 15. maj 2017.

Niels hörup
Formand

Svend erik autzen

morten egeskov

john harpøth
Næstformand

mette jorsø

lars berg Olsen

henrik Stuckert

birger prahl

anette mortensen

trine lindegaard holmberg
Direktør

leDelSeSpåtegNINg

påtegNINgeR

beStyRelSeN

DIRektION





Opgivet i 1.000 kr. Noter 2016 2015

Nettoomsætning 1 597.215 644.741

eksterne omkostninger

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler -260.508 -310.604

 ▌ bRuttOfORtjeNeSte 336.707 334.137

Personaleomkostninger 2 -64.646 -62.013

Andre eksterne omkostninger -91.912 -85.225

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 5 -106.037 -130.787

 ▌ DRIftSReSultat 74.112 56.112

Finansielle indtægter 3 21.725 21.690

Finansielle omkostninger 4 -43.680 -63.766

 ▌ åRetS ReSultat 52.157 14.036

forslag til resultatdisponering

Renter af indskudskapital -522 -1.137

Overført til overført resultat 52.679 15.173

 ▌ DISpONeRet I alt 52.157 14.036
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ReSultatOpgøRelSe
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Opgivet i 1.000 kr. Noter 2016 2015

aNlægSaktIVeR

materielle anlægsaktiver 5

Grunde og bygninger 630.139 655.985

Produktionsanlæg og maskiner 644.239 687.405

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 126.909 146.760

Materielle anlægsaktiver under udførelse 15.705 1.030

1.416.992 1.491.180

finansielle anlægsaktiver 6

Andre værdipapirer og kapitalandele 2.438 3.560

2.438 3.560

 ▌ aNlægSaktIVeR I alt 1.419.430 1.494.740

VaRebehOlDNINgeR

Råvarer og hjælpematerialer 8.467 8.583

Handelsvarer 361 330

8.828 8.913

tIlgODehaVeNDeR

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 55.784 61.609

Periodiseringer 6.700 4.388

Andre tilgodehavender 1.942 747

64.426 66.744

VæRDIpapIReR Og kapItalaNDele 6

Obligationer 207.582 92.725

Investeringsforeninger 54.303 21.051

261.885 113.776

lIkVIDe behOlDNINgeR 7 54.762 120.528

OmSætNINgSaktIVeR I alt 389.901 309.961

 ▌ aktIVeR I alt 1.809.331 1.804.701

aktIVeR

balaNCe



Anlægsaktiver
Finansielle aktiver
Omsætningsaktiver

Kortfristet gæld
Hensatte forpligtelser
Egenkapital
Langfristet gæld

aktIVeR
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Opgivet i 1.000 kr. Noter 2016 2015

egeNkapItal 8

Indskudskapital forrentet 168.820 168.298

Indskudskapital uforrentet 146.672 146.672

Overført overskud netto -279.410 -301.308

36.082 13.662

heNSatte fORplIgtelSeR 9

Andre hensatte forpligtelser 55.911 59.412

55.911 59.412

gælDSfORplIgtelSeR

langfristede gældsforpligtelser 10

Gæld til realkreditinstitutter 1.115.246 1.158.962

Mellemregning med forbrugerne 186.549 198.193

1.301.795 1.357.155

kortfristede gældsforpligtelser 10

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 37.215 28.346

Leverandører af varer og tjenesteydelser 23.688 15.236

Periodiseringer 39.639 48.399

Anden gæld 315.001 282.491

415.543 374.472

 ▌ gælDSfORplIgtelSeR I alt 1.717.338 1.731.627

 ▌ paSSIVeR I alt 1.809.331 1.804.701

paSSIVeR

Anlægsaktiver
Finansielle aktiver
Omsætningsaktiver

Kortfristet gæld
Hensatte forpligtelser
Egenkapital
Langfristet gæld

paSSIVeR





Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

pengestrømme fra driftsaktiviteten

Årets resultat 52.157 14.035

Afskrivninger 106.037 130.787

Reguleringer

Finansielle poster 21.955 42.076

Andre hensættelser -3.501 -2.215

Mellemregning med forbrugerne -12.210 0

ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavende 2.318 22.703

Ændring i varebeholdninger 85 422

Ændring i leverandørgæld 8.452 -7.548

Ændring i anden kort gæld og periodiseringsposter -25.677 8.972

pengestrømme fra resultat før finansielle poster 149.616 209.232

Finansielle indtægter 20.999 2.111

Finansielle omkostninger -42.055 -66.318

128.561 145.025

pengestrømme fra investeringsaktiviteten

Investering obligationer og investeringsforeninger -134.358 -38.447

Investering i grunde og bygninger -1.259 -23.275

Investering i produktionsanlæg og maskiner -4.409 -18.287

Investering i anlægsaktiver under opførelse -14.666 -3.659

Aktiverede renter -4.081 0

Salg af bygninger / maskiner 1.139 25.080

-157.634 -58.588

pengestrømme fra finansieringsaktiviteten

Forrentning indskudskapital 522 1.137

Afdrag langfristet gæld -37.215 -28.346

-36.693 -27.210

ændring i likvider -65.766 59.227

 ▌ lIkVIDeR pR. 1. jaNuaR 120.528 61.301

 ▌ lIkVIDeR pR. 31. DeCembeR 54.762 120.528
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peNgeStRømSOpgøRelSe
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Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Netto affaldsindtægt 171.153 171.964

Varmesalg 231.206 269.012

El-salg 59.656 59.838

Salg af genanvendeligt materiale 32.385 32.326

Brugerbetalinger 94.118 94.469

Øvrige indtægter 8.697 17.133

597.215 644.741

Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Lønninger og vederlag 49.596 49.164

Pensionsforsikring 7.389 6.966

Andre personaleomkostninger inkl. social sikring 4.379 4.281

61.364 60.411

Vederlag til bestyrelse og direktion 3.282 1.602

64.646 62.013

2016 2015

Antal personer beskæftiget i gennemsnit 130 130

NettOOmSætNINg NOte 1

NOte 2peRSONaleOmkOStNINgeR

Vederlag til direktion indeholder i 2016 fratrædelsesgodtgørelse.
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NOteR



Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Renteindtægter i øvrigt 2.098 1.394

Værdiregulering SWAP 17.396 19.019

Kursgevinster 1.378 59

Øvrige finansielle indtægter 853 1.218

21.725 21.690

Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Renteomkostninger realkredit 36 892

Forrentning interessentkommuner 522 1.137

Værdiregulering SWAP 0 740

Kurstab værdipapirer 3.500 3.243

Kurstab valuta 60 46

Finansielle udgifter SWAP 39.541 57.693

Øvrige finansielle udgifter 21 15

43.680 63.766

NOte 3

NOte 4

fINaNSIelle INDtægteR

fINaNSIelle OmkOStNINgeR

KARA/NOVEREN – åRSRappORt 2016



Opgivet i 1.000 kr.
grunde og
bygninger

produktions-
anlæg og
maskiner

andre anlæg,
driftsmateriel og 
inventar

materielle
anlægsaktiver 
under opførelse

I alt

anskaffelsessum pr. 
01.01.2016

968.596 1.114.425 260.021 1.030 2.374.952

Tilgang 2016 1.259 4.016 393 14.666 20.334

Reklassifikation 0 12.210 0 0 0

Afgang 2016 0 -1.673 0 9 -1.664

969.855 1.128.978 260.414 15.705 2.374.952

afskrivninger pr.
01.01.2016

-312.611 -427.020 -113.261 0 -852.892

Afskrivninger afhændede

aktiver
0 1.494 0 0 1.494

Afskrivninger i 2016 -27.105 -59.213 -20.244 0 -106.562

-339.716 -484.739 -133.505 0 -957.960

Regnskabsmæssig værdi
pr. 31.12.2016

630.139 644.239 126.909 15.705 1.416.992

heraf aktiverede renter 26.533

ejendomsværdi  
pr. 01.10.2014

123.750

heraf grundværdi  
pr. 01.10.2014

41.218

gevinst ved afhændelse
og lukning

525

NOte 5mateRIelle aNlægSaktIVeR
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Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

kapItalaNDele pR. 01.01. 3.560 3.288

Tilgang 993 0

Opskrivning 40 272

Afgang -2.155 0

RegNSkabSmæSSIg VæRDI pR. 31.12. 2.438 3.560

OblIgatIONeR pR. 01.01. 92.725 79.450

Tilgang 232.320 106.542

Afgang -113.299 -93.360

Tilvækst -4.164 93

RegNSkabSmæSSIg VæRDI pR. 31.12. 207.582 92.725

INVeSteRINgSfOReNINgeR pR. 01.01. 21.051 0

Tilgang 61.875 29.945

Afgang -26.998 -6.428

Tilvækst -1.625 -2.466

RegNSkabSmæSSIg VæRDI pR. 31.12. 54.303 21.051

RegNSkabSmæSSIg VæRDI pR. 31.12. 264.323 117.336

VæRDIpapIReR Og kapItalaNDele NOte 6

Kapitalandele omfatter: Afatek A/S 20 % og Dansk RestproduktHåndtering 8,33% (Andelsselskab).

Nedskrivningen skyldes salg af Biovækst
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Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Likvide beholdninger 43.436 110.594

Sikkerhedsstillelse miljøomkostninger 11.326 9.934

54.762 120.528

lIkVIDe behOlDNINgeR NOte 7
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Opgivet i 1.000 kr.
Indskudskapital
forrentet

Indskudskapital
uforrentet

Overført overskud I alt

 ▌ egeNkapItal 01.01.2015 167.161 146.672 -162.643 151.190

Forrentning indskudskapital 2015 1.137 0 -1.137 0

Årets resultat 0 0 15.172 15.172

Mellemregning med forbrugerne 0 0 -198.193 -198.193

Regulering af sikringsinstrumenter 0 0 45.493 45.493

 ▌ egeNkapItal 31.12.2015 168.298 146.672 -301.308 13.662

Forrentning indskudskapital 2016 522 0 -522 0

Ændring af regnskabspraksis

(forbrugerne)
0 0 0 0

Årets resultat 0 0 52.679 52.679

Mellemregning med forbrugerne 0 0 11.646 11.646

Regulering af sikringsinstrumenter 0 0 -41.905 -41.905

 ▌ egeNkapItal 31.12.2016 168.820 146.672 -279.410 36.082

NOte 8egeNkapItal



Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Miljøomkostninger Hedeland deponi 18.292 22.420

Miljøomkostninger Køge deponi 13.034 12.390

Miljøomkostninger Audebo deponi 24.195 24.134

Tjenestemænd 390 468

55.911 59.412

Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Lovpligtig revision af årsregnskabet 191 188

Andre erklæringsopgaver 59 18

250 206

heNSatte fORplIgtelSeR

hONORaR tIl ekSteRN ReVISOR

NOte 9

NOte 11

Opgivet i 1.000 kr. 01.01.2016 31.12.2016 afdrag næste år Restgæld efter 5 år

Gæld til kreditinstitutter 1.158.962 1.115.246 37.215 956.778

Mellemregning med forbrugerne 198.193 186.549 0 0

1.357.155 1.301.795 37.215 956.778

laNgfRISteDe gælDSfORplIgtelSeR

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 undersøger fortsat, om der kan påvises gasudsivning fra tidligere depot.

Den langfristede gæld til forbrugerne vedrørende tidligere foretagne henlæggelser efter 
varmeforsyningsloven er vist som en samlet gæld for både varme- og affaldssiden.  
Reguleringen af den langfristede gæld sker over omsætningen som forskellen imellem de 
beregnede afskrivninger efter varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven.

NOte 10
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Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Garantier ovn 6 58.241 140.002

Garantier leverandører og kunder 4.040 2.959

Selvskyldnergarantier 6.315 0

68.596 142.961

Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Odsherred kommune 21.810 21.805

Kalundborg kommune 18.332 18.316

Holbæk kommune 24.273 24.273

Roskilde kommune 82.757 82.588

Greve kommune 49.122 49.022

Køge kommune 56.980 56.864

Solrød kommune 21.415 21.371

Lejre kommune 29.119 29.059

Stevns kommune 11.683 11.670

315.491 314.969

paNtSætNINg Og SIkkeRheDSStIllelSeR

INDSkuDSkapItal

NOte 12

NOte 13

Styrelsen udgøres af en bestyrelse, jf. selskabets vedtægter.
Samhandel med nærtstående parter foregår på markedsvilkår.
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Opgivet i 1.000 kr. 2016 2015

Der er indgået aftalte om leje af diverse pladser. Lejemålene kan opsiges med  

3 måneders varsel. Den årlige omkostning til leje af pladserne udgør
2.784 2.755

Der er indgået aftale om leje af bil 35 84

Opgivet i kvoteenheder 2016 2015

kvotebeholdning, primo 186.260 136.084

Tildelte kvoter 49.259 56.279

Ekstra tildelding af kvoter 39.322 44.926

Samlet tildeling af kvoter 274.841 237.289

Køb af kvoter 190.000 190.264

Forbrug af kvoter -175.352 -160.000

Deponeret hos varme -5.262 -81.293

284.227 186.260

leje- Og eVeNtualfORplIgtelSeR

CO2 kVOteOVeRSIgt, ROSkIlDe kRaftVaRmeVæRk

NOte 14

NOte 15

Forbrug af kvoter og Deponeret hos varme er fra året før, idet disse først verificeres og 
overføres i marts året efter.
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type Rente- og valutaforhold modpart udløbstidspunkt hovedstol Restgæld markedsværdi

2016
Regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner

Renteswap Betaler fast rente 3,42% 1 Danske Bank 2041 460.000 450.666 -133.395

Renteswap Betaler fast rente 3,71% 1 Danske Bank 2041 230.000 225.333 -75.359

Solgt  

swaption
Betaler fast rente 3,71% 1 Danske Bank 2013-2041 230.000 225.333 -75.359

2016
afledte finansielle instrumenter der ikke regnskabsmæssigt behandles som sikring

Rente- og  

valutaswap

Betaler CHF afdrag og 

variabel rente 2
Danske Bank 2021 80.000 25.798 -5.447

-289.560

2015
Regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner

Renteswap Betaler fast rente 3,42% 1 Danske Bank 2041 460.000 460.000 -112.135

Renteswap Betaler fast rente 3,71% 1 Danske Bank 2041 230.000 230.000 -65.037

Renteswap Betaler fast rente 3,71% 1 Danske Bank 2013-2041 230.000 230.000 -65.037

2015
afledte finansielle instrumenter der ikke regnskabsmæssigt behandles som sikring

Låneswap Betaler fast rente 5,28% 3 A/S Øresundsforbindelsen 2015 512.7380 0 0

Rente- og

valutaswap

Betaler CHF afdrag og 

variabel rente 4
Danske Bank 2015 95.640 0 0

Rente- og

valutaswap

Betaler CHF afdrag og 

variabel rente 2
Danske Bank 2021 80.000 30.807 -6.469

-248.678

afleDte fINaNSIelle INStRumeNteR NOte 16
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Opgivet i 1.000 kr.

 1. Modtager variabel rente

 2. Modtager DKK afdrag og variabel rente

 3. Modtager indeksregulering og fast rente 2,52%

 4. Modtager DKK afdrag og fast rente 5,28%
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aNVeNDt RegNSkabSpRakSIS

Årsregnskabet for KARA/NOVEREN er aflagt i overens-
stemmelse 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 for-
rentningen af indskudskapitalen udgiftsføres i resulta-
topgørelsen.

For regnskabsåret 2016 har KARA/NOVEREN udskudt 
at indarbejde konsekvenserne af Erhvervs- og Selskabs-
styrelsens vejledende fortolkning af 18. maj 2011 (om 
regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder under-
lagt prisregulering) vedrørende takstmæssige over- og 
underdækninger. Udskydelsen skyldes usikkerhederne 
i afklaringen omkring opgørelsen af egenkapitalen og 
særligt den ”fri egenkapital”.

Det har i 2016 ikke været muligt for KARA/NOVEREN at 
indarbejde konsekvenserne af Erhvervsstyrelsens notat 
af 18. maj 2011. Som det fremgår af ledelsesberetningen 
side 20 begrundes dette med den p.t. uafklarede og 
væsentlige usikkerhed omkring opdelingen af den hidtil 
rapporterede egenkapital på henholdsvis ”fri egenka-
pital” 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. 

Med hensyn til opførelse af Roskilde Kraftvarmeværk 
og dennes afskrivninger følger KARA/NOVEREN den 
indregnede afskrivningsperiode på 20 år jf. projektfor-
slaget. Afskrivningsprofilen ligger inden for de materielle 
anlægsaktivers forudsætninger om afskrivningsperioder.

Ligesom sidste år er lager af reservedele opgjort ef-
ter en lagerliste på baggrund af fysiske registreringer. 
Det har under byggeriet af Energitårnet været nød-
vendigt at flytte reservedele til andre lokationer. Det er  
ledelsens forventning, at reservedelslageret bliver sam-
let i 2017.

Det er ikke ledelsens opfattelse, at der har været bety-
delige afvigelser i reservedelslageret.

geNeRelt Om INDRegNINg  
Og målINg

Regnskabet aflægges i 1.000 kr.

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 afskriv-
ninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, 
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for-
dele vil tilfalde selskabet, og aktivets værdi kan måles 
pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsyn-
ligt, 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 amorti-
seret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effek-
tiv 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.

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

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

CO2-kvoter indregnes til kostpris. Tildelte kvoter ind-
regnes til 0,- kr.

afleDte fINaNSIelle  
INStRumeNteR/SIkRINgS- 
INStRumeNteR

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang 
i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dags-
værdi. Positive og negative dagsværdier indgår under 
periodiseringer under henholdsvis tilgodehavender og 
forpligtelser.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instru-
menter, der opfylder kriterierne for sikring af forventede 
transaktioner vedrørende køb og salg i fremmed valuta 
eller rentesikring, indregnes under regnskabsposten til-
godehavender/ gæld og på egenkapitalen under posten 
”Regulering af sikringsinstrumenter”.

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

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.

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler
Omfatter omkostninger til materiale- og ressourcefor-
brug.

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

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

finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder ren-
teindtægter og renteomkostninger, finansielle omkost-
ninger 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 regn-
skabsåret. Finansielle omkostninger tilhørende anlæg 
under opførelse aktiveres.

Skat
KARA/NOVEREN er ikke skattepligtig.
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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 nedskriv-
ninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag 
af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der af-
skrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostnin-
ger 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:

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindings-
værdi (højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi), 
såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle an-
lægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabs-
mæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 
tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Roskilde Kraftvarmeværk blev taget i brug i 2013 før 
afslutningen på byggeregnskabet.

Afskrivningerne er i 2016 blevet tilpasset forventninger-
ne til levetiden på Roskilde Kraftvarmeværk.

leasede aktiver
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsakti-
ver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele 
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), ind-
regnes i balancen som aktiver.

Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kost-
pris 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 tilnær-
met værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives 
som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse medtages i 
balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens 
rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultat-
opgørelsen.

Domicilbygninger ......................................................................................................................................................................... 50 år
Tekniske bygninger ...................................................................................................................................................................... 40 år
Genbrugspladser /udenoms arealer .....................................................................................................................................20 år
Ovnlinier ......................................................................................................................................................................................15-20 år
Deponier (udenoms arealer, adgangsveje, volde, hegn m.v.) .............................................................................. 10-30 år
Andre tekniske anlæg, fastmonteret ................................................................................................................................10-15 år
IT udstyr og–software ...............................................................................................................................................................0-5 år
Rullende materie ........................................................................................................................................................................ 5-10 år
Øvrigt driftsmateriel og inventar ........................................................................................................................................ 5-10 år



43KARA/NOVEREN – åRSRappORt 2016

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 investeringsfor-
eninger 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 affaldsmodta-
gelse. Indtægter, der vedrører mellemlagret affald på 
Audebo deponi, er optaget i regnskabet som forud-
betalinger. Ved tilbageførsel af affald fra deponiet til 
forbrænding indtægtsføres den forudbetalte forbræn-
dingstakst. Ved denne periodisering af indtægterne 
sikres en tidsmæssig sammenhæng mellem indtægts-
førelsen af forbrændingstaksten og udgiftsførelsen af 
omkostninger til forbrænding af affaldet.

tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien redu-
ceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede 
tab. Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende 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 sandsyn-
ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 
og når forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
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.

Ligeledes er der hensat pensionsforpligtigelse for tidli-
gere ansatte tjenestemænd.

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

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitali-
serede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkon-
trakter. 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 dæk-
kende de feriepenge, som ansatte har krav på ved evt. 
ophør af ansættelsesforholdet.

mellemregning med forbrugerne
Den langfristede gæld til forbrugerne vedrørende tid-
ligere foretagne henlæggelser efter varmeforsynings-
loven er vist som en samlet gæld for både varme- og 
affaldssiden. Reguleringen af den langfristede gæld sker 
over omsætningen som forskellen imellem de beregnede 
afskrivninger efter varmeforsyningsloven og årsregn-
skabsloven.
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periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver 
omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i 
de efterfølgende år.

afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang 
i balancen til kostpris og måles efterfølgende til mar-
kedsværdi. 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 sikringsin-
strumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resulta-
topgørelsen løbende.

ændring af regnskabspraksis
KARA/NOVEREN afsluttede i 2013 et større byggeri 
i form af Roskilde Kraftvarmeværk. I den forbindelse 
har selskabet i en periode på 5 år forud for etablering 
af værket opkrævet 251,1 mio. kr. hos forbrugerne som 
en delvis finansiering af værket.

KARA/NOVEREN har i regnskabsåret 2016 opgjort be-
løbet under langfristet gæld og har dermed ændret 
regnskabspraksis på området.

Dette betyder også, at egenkapitalen er reduceret i for-
hold til det resterende beløb, som opgøres i 2016 som 
”Mellemregning med forbrugerne”.
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DeN uafhæNgIge ReVISORS  
ReVISIONSpåtegNINg

konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for KARA/NOVEREN 
I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapital-
opgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi-
sende billede af KARA/NOVEREN I/S’ aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af re-
sultatet af KARA/NOVEREN I/S’ aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig 
revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar 
for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af 
KARA/NOVEREN I/S i overensstemmelse med interna-
tionale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, li-
gesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion.

fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henvise til ledelsesberet-
ningen og note 8 om egenkapitalen på side 33, hvoraf 
det fremgår, at KARA/NOVEREN I/S ikke har indar-
bejdet de af Erhvervsstyrelsen, i notat af 18. maj 2011, 
anførte anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggel-
se i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering 
grundet usikkerhed om opgørelsen af resultatopgø-
relsen og egenkapitalen. Årsregnskabet er aflagt efter 
samme principper som i 2015, og egenkapitalen er som 

anført ikke nødvendigvis udtryk for KARA/NOVEREN 
I/S’ fri egenkapital. Idet KARA/NOVEREN I/S’ aktuelle 
aktivitet er omfattet af ”hvile i sig selv”-princippet, kan 
egenkapitalen – helt eller delvist – være udtryk for den 
værdi, som partielt skal tilbageføres til forbrugerne via 
taksterne. Vi har ikke fundet grundlag for at antage en 
anden vurdering end ledelsen.

ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansva-
ret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen an-
svarlig for at vurdere KARA/NOVEREN I/S’ evne til 
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende 
fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere KARA/NOVEREN I/S, indstille driften eller 
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-
regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og 
at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. 

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser 
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmel-
se med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god 
offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger 
og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover:

 ›  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

 ›  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af KARA NOVEREN I/S’ interne kontrol. 

 ›  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

 ›  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om KARA/NOVEREN I/S’ evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ-
sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom 
i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores kon-
klusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at KARA/
NOVERN I/S ikke længere kan fortsætte driften. 

 ›  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



47KARA/NOVEREN – åRSRappORt 2016

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige 
observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledel-
sesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt 
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesbe-
retningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattel-
se, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse 
med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

udtalelse om juridisk-kritisk revision  
og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er om-
fattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet 
af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i 
overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores 
ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kri-
tisk revision som forvaltningsrevision. 

Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad 
af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj 
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, proces-
ser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, 
at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rap-
portere i den forbindelse.

København, den 15. maj 2017
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Cvr.nr. 20222670

lasse jensen
Statsautoriseret revisor
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