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Forlig af økonomiske mellemværender
Bestyrelsen har den 15. december 2015 behandlet jeres oplæg af 18. november 2015 til forlig
af vores økonomiske udeståender.
Vi hilser det velkommen at I søger at finde en mindelig løsning på vores udeståender. Et forlig
søges når en sag ikke er afgjort. Nu har Energitilsynet afgjort mange af vores udeståender. Afgørelser som vi agter at følge. Bestyrelsen kan ikke stille varmekunderne dårligere end en afgørelse afsagt af Energitilsynet. Et forlig skal derfor efterleve disse afgørelser.
Ud over de punkter der nævnes I jeres oplæg er der ligeledes udeståender omkring:
 forrentning af egenkapital for perioden 2007 til 2009 på i alt 6.884.000,00 kr. I det omfang A+ får myndighedernes tilladelse afregnes beløbet i henhold til afgørelsen.
 forrentning af tilbageholdt afregning for varmeåret 2008/09 1.983.279,79 kr.
Vores mellemværende kan herefter opgøres således:
Underdækning for året 2006/07
Underdækning for året 2007/08
Overdækning for året 2008/09
Afgifter 2010, afgørelse af 20/11-2015
Afgifter 2011, afgørelse af 20/11-2015
Afgifter 2012, afgørelse af 20/11-2015
Regulering af administrationsomkostninger 2014
Endelig afregning for 2014
El-forbrug, gaskedel 2014, afgørelse af 20/11-2015
Forrentning af egenkapital 2007 til 2009 1)

*)
1
1
3
4
4
5
7
10

Gæld til A+
Tilgode hos A+
873.782,00
87.046,44
5.522.213,00
1.709.527,00
2.518.198,00
297.038,00
1.667.000,00
679.858,00
30.949,00
6.884.000,00

Forrentning af overdækning for 08/09
1)

1.983.279,79

når der foreligger en afgørelse af Energitilsynet reguleres beløbet endeligt.

Til afregning i alt
- punkt 1 og 3 er regnet pr. 30.11.2015

16.767.299,79
11.281.708,35
-4.561.384,56

Til restafregning I
- punkt 4 og 5 afventer Energiklagenævnets afgørelse
Til restafregning II
- afregnes af A+ pr. 31.12.2015 –

5.485.591,44

6.720.323,79
4.524.763,00
11.245.086,79

(fak.nr. 21-186785)

Til restafregning III

-7.640.587,50
3.604.499,29

*) henvisning til punkter i skrivelsen af 18. november 2015
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For ikke at komplicere sagen yderligere og eventuelt miste noget af vores tilgodehavender ved
at afregning først sker under et nyt prisloft for varmeregnskab i 2016, er det vigtigt, at afregningen sker i varmeåret 2015.
Vi har noteret, at I klager over Energitilsynets afgørelse af 20. november 2015. Det betyder, at
afregning af punkterne 4 og 5 først sker efter Energiklagenævnets afgørelse.
I det omfang vi har mistolket Energitilsynets afgørelser ved opgørelsen af vores mellemværende
hører vi gerne herom.
I bedes overføre restafregningen på 3.604.499,29 kr. til vores bankkonto i Nordea 2186
6270518433 hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Næstved Varmeværk A.m.b.A.
På bestyrelsens vegne

Lindy Nymark Christensen
Formand

Jens Andersen
direktør

Side 2 af 2

