Bestyrelsesmøde

Ringsted Forsyninger

23. okt 2018

DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S
Til bestyrelserne.
Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S
Tirsdag den 30. okt. 2018, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00,

Deltagere:
Sadik Topcu, Formand
Per Nørhave, Næstformand
Johnny Dahlgaard, Bestyrelsesmedlem
Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem
Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem
Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem
Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem
Janne Hansen, Direktør
Catharina Schulz, Økonomichef
Finn Thomassen, E&Y Gæst
René L Ventzel, E&Y Gæst

Selskaber:
Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73
Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54
Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62
Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46
Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17
Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Med følgende Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
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2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed
3. Revisionsbemærkning
Orientering
-

Kort om ny regulering vand, spildevand og varme, Finn Thomassen E&Y

-

Kort om overgang til skat på varmeområde, René L Ventzel E&Y

4. Godkendt referat af 28. august 2018 vedlagt.
5. Orientering fra formanden
6. Godkendelse af budgetter året 2019
Godkendelse
Indledning:
Godkendelse af budgetter, for Ringsted Forsyning A/S, Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S,
Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S.
Budgetterne fremlægges på bestyrelsesmødet.
-

Forbrugertakst for Ringsted Vand A/S – 9,35 kr./m3 ex. moms og grønne afgifter

-

Forbrugertakst for Ringsted Spildevand A/S – 30,30 kr./m3 ex. moms

-

Forbrugertakst for Ringsted Centralrenseanlæg A/S – 8,74 kr./m3 ex. moms

-

Forbrugertakst for Ringsted Fjernvarme A/S – 366,00 kr./MWh ex. moms

Ovenstående takster for vandselskaberne er på baggrund af udmeldte økonomiske rammer for
-

Ringsted Vand 2019/2020 modtaget 27. sep. 2018

-

Ringsted Spildevand 2018/2019, samt statusmeddelelse 9. sep. 2018

-

Ringsted Centralrenseanlæg 2018/2019 samt statusmeddelelse 12. okt. 2018

Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S er
lagt i overensstemmelse med Vandsektorlov 2, hvor de 3 vandselskaber får udmeldt den
økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet under Forbruger og Konkurrencestyrelsen.

Bestyrelsesmøde

Ringsted Forsyninger

23. okt 2018

For Ringsted Fjernvarme og Ringsted Kraftvarmeværk gør sig gældende at de er lagt i henhold til
hvile i sig selv princippet for begge selskaber.
Ringsted Fjernvarme A/S er taget hensyn til kommende lovgivning for 2019, foreløbigt er der sket
udmelding på følgende uden at endelig lovgivning er vedtaget.
-

Praksis omkring henlæggelser til investering i anlæg vil ikke længere være en mulighed i ny
lovgivning, men der vil være en overgangsperiode på 2 år

-

Afskrivning på ledningsanlæg vil umiddelbart ændres til 40 år82

-

Grundet forsinkelse på baggrund af den kommende benchmarkregulering af varmesektoren, vil
der skulle ske indberetning både i forhold til ny lovgivning / gl. lovgivning på varmeområdet,
som sker til.

For Ringsted Kraftvarmeværk er der med udgangen af 2017 sket udbetaling af lånet til opkøbet af
værket foretaget i 2012. Desuden bortfalder el-tilskuddet fuldt ud med virkning fra 1. januar 2019.
Generelt for de 2 varmeselskaber kan nævnes at omkostning til gaskøb er steget, incl. omkostning
til halm.
Af nedenstående tabel fremgår takstens udvikling fra år 2018 til 2019, i taksten for Ringsted
Spildevand og Ringsted Centralrenseanlæg er der indarbejdet en trappe som i 2018 er fuldt ud
implementeret over en 4-årig årrække jf. vandsektorloven.

Forbrugeroplevet
Budgettakst 2018

2018 kr/m3

2019 kr/m3

stigning/fald ex.
moms m3

Ringsted Vand A/S

9

9,35

0,35

100.000 - 200.000 m3

6,5

6,55

> 200.000 m3

3,75

3,8

Ringsted Spildevand
A/S

31,53

30,3

> 500 M3

25,23

24,24

> 20.000 M3

12,12

Ringsted
Centralrenseanlæg A/S

9,03

8,74

> 500 m3

7,22

6,99

> 20.000 m3
Budgettakst 2018
Ringsted Fjernvarme
A/S

-1,23

-0,29

3,5
2018 kr/MWh

2019 kr/MWh

362,33

366

Forbrugeroplevet
stigning
3,67
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For en almindelig husstand med et årligt vandforbrug incl. afledningsfgift på 120 m3 – medfører
dette en samlet fald på 175,50 kr. incl. moms.
For en almindelig husstand med et årligt varmeforbrug på 18 MWh - medfører dette en samlet
stigning på 82,60 kr. incl. moms
Indstilling
Direktøren indstiller at
-

budgetterne for ovenstående Selskaber godkendes af bestyrelserne, at takster i forbindelse
hermed oversendes til principgodkendelse i Ringsted Byråd.

7. Tilbud om afkøb af visse fordringer med tvivlsom retskraft oversendt til SKAT med henblik på
afskrivning
Godkendelse
Indledning:
Skatteministeriet vil gerne håndtere gamle, tvivlsomme fordringer (grå fordringer), som EFIsystemet ikke har færdigbehandlet. Det skal ske gennem en ekstraordinær afskrivning, som
(automatisk) bestemmes ud fra givne kriterier, når de enkelte fordringer gennemgås.
Ringsted Forsyning har således på vegne af datterselskaberne modtaget tilbud fra Gældsstyrelsen
om køb af disse fordringer til en samlet købssum på 275.461,79 kr.
Sagsfremstilling
I henhold til Vandsektorloven samt tidligere lovgivning er selskabernes mulighed for inddrivelse af
ikke betalte fordringer via SKAT.
I den forbindelse er der fordringer via SKAT som er forældet, yderligere lukkede SKAT
inddrivelsessystemet EFI ned idet, systemet ikke havde taget højde for forældede krav som var
udløbet.
Der er således foregået en forhandling omkring tilbagekøb af disse krav i kraft af både forældelse
og lukning af opkrævningssystemet.
Fordringerne er under inddrivelse hos Gældsstyrelsen, og de er udvalgt efter samme kriterier som
de fordringer, der afskrives fra de statslige fordringshavere ifølge § 18 h, stk. 1, i lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige.
Udvælgelsen af fordringer er sket på grundlag af de oplysninger, Gældsstyrelsen var i besiddelse af
den 8. september 2018.
Købesummen vil ikke blive ændret som følge af ændringer i fordringernes saldi efter den 8.
september 2018 eller for eventuelle fejl i opgørelsen af de enkelte fordringer.
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Gældsstyrelsen tilbyder at købe fordringerne til en pris, der svarer til fordringers kursværdi pr. 31.
august 2018.
Fordringernes kursværdi er beregnet på følgende måde:
Beregningen tager udgangspunkt i fordringernes samlede nominelle værdi pr. 31. august 2018.
Med rentetilskrivningen på ca. 8 pct. årligt tager den nominelle værdi højde for den tid,
fordringerne har været under inddrivelse.
Den nominelle værdi af jeres fordringer, som tilbydes overtaget, udgør 911.489,95 kr., hvoraf
250.313,68 kr. er påløbne inddrivelsesrenter.
Den samlede kursværdi af selskabernes fordringer, som tilbydes købt, er beregnet til 275.461,79 kr.
Kursværdien afspejler skyldnernes betalingsevne. I dette tilfælde har mange skyldnere en så lav
indkomst, at Gældsstyrelsen er lovgivningsmæssigt afskåret fra at inddrive gælden.
Tilbuddet baserer sig på det beløb, der er afsat til afkøb af visse ikke-statslige fordringer i aktstykke
nr. 7, som den 11. oktober 2018 er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. ’
Efter overtagelsen af fordringerne har Gældsstyrelsen til hensigt at afskrive fordringerne.

Høring
Ingen

Økonomi
Nominel værdi

661.176,27 kr.

Inddrivelsesrenter

250.313,68 kr.

Total

911.489,95 kr.

Kursværdi

275.461,79 kr.

Følgende kriterier er lagt til grund for udvælgelsen af fordringer:
• Fordringer, der er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2015, som er den dag, hvor
forældelsesfristen blev udskudt, og for hvilke der den 8. september 2018 er tvivl om retskraften,
samt relaterede fordringer (renter og gebyrer) sendt til inddrivelse efter den 19. november 2015.
• Fordringer under 1.000 kr.
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• Fordringer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under
200.000 kr.
• Ingen fordringer over 7.500 kr. – uanset skyldnerens indkomst.
• Det skal være muligt for Gældsstyrelsen at afskrive fordringerne, når de er købt. Derfor afkøbes
eksempelvis ikke udenlandske krav eller privatretlige underholdsbidrag.
• Fordringer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (fx politibøder, sagsomkostninger fra
straffesager og skattebøder), afkøbes heller ikke.
• Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for af-skrivning,
begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 pct. af skyldnerens samlede gæld under
inddrivelse på over 50.000 kr. kan afskrives. Gældsstyrelsen tilbyder tilsva-rende kun at afkøbe det
fulde beløb op til 50.000 kr. Beløb herudover afkøbes med maksimalt 50 pct.

Tidsplan
Tilbuddet på tilbagekøb modtaget af Gældsstyrelse skal accepteres inden den 12. november 2018

Vurdering
Det er administrationens vurdering, at tilbuddet om tilbagekøb accepteres, idet der ikke er
mulighed for anden inddrivelse end via SKAT, og flere krav vil være forældet, samt en stor andel
udgør renter.

Indstilling
Direktøren indstiller at vi accepterer tilbuddet på de 275.461,79 kr. fra Gældsstyrelsen.

8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde den 27. nov. 2018
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9. Kommunikation
Åben

Underskrifter:

Sadik Topcu
Bestyrelsesformand

Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesmedlem

Per Nørhave
Næstformand

Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen

Solvejg Hvidemose

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen

Janne Hansen

Bestyrelsesmedlem

Direktør

