Energi Fyn Net A/S
CVR-nr.: 25587987

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/
Kun hvide felter skal udfyldes
1. Indtægter og viderefakturering
1.1 Driftsmæssige indtægter i 2014

356.670.035 kr.

1.2 Heraf andre indtægter
1.3 Er der i 2014 sket et bortfald af andre indtægter?

9.529.037 kr.
Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1
1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

kr.

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

449.535.541 kr.

2. Omkostninger
2.1 Driftsomkostninger i 2014

120.186.144 kr.

3. Leveret mængde
3.1 Leveret mængde elektricitet i 2014

1.679.215.244 kWh

4. Netaktiver
4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2014

1.643.873.156 kr.

4.2 Eventuelle primokorrektioner

389.078.392 kr.

4.3 Årets nødvendige nyinvesteringer

10.064.615 kr.

4.4 Årets nyinvesteringer

28.414.613 kr.

4.5 Årets reinvesteringer

33.226.750 kr.

4.6 Årets afskrivninger

117.917.342 kr.

4.7 Årets afgang af netaktiver

1.196.635 kr.

4.8 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2014

1.985.543.549 kr.

5. Nettab
2004

2014

5.1 Fysisk nettab

78.928.018

68.978.960 kWh

5.2 Nettabsomkostning

30.877.162

37.564.128 kr.

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

0,39

0,54 kr./kWh
Ja

6. Praksisændringer
6.1 Er der i 2014 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

Nej
Nej

Vælg ja eller nej i listen

Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen
6.2 Påvirker praksisændringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh?
Hvis ja, da udfyldes pkt. 6.4 og/eller 6.6
Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter
6.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

307.833.837 kr.

6.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde
6.5 Leveret mængde i 2004

1.856.256.287 kWh

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

kWh

7. Pensionsaktiver
7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2014

26.184.592 kr.

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver

26.184.592 kr.

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2014

-

kr.

8. Opgørelse af differencer
8.1 Årets opståede difference 2014

0 kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)
2014
9.1 Årets opståede difference
9.2 Midlertidig tarifnedsættelse
9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2015 og/eller 2016

2015

2016

6.358.555

6.358.555

2015

2016

13.249.103
531.993
12.717.110

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2014
10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)
2014
10.1 Forventet indtægtsramme
10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*
10.3 Planlagt afviklet difference

-

-

10.4 Overført difference (primo)

-

(737.818)

(799.559)

10.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halvår)

-

(30.251)

(32.782)

10.6 Årets opståede difference
10.7 Årets afviklede difference*
10.8 Difference til beregning af strafrente for 2. halvår
10.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)
10.10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

(708.759)
-

-

(708.759)

(768.069)

(832.341)

(29.059)

(31.491)

(34.126)

(737.818)

(799.559)

(866.467)

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2014, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2016.
11. Opgørelse af forrentning
11.1 Forrentningsloft
11.2 Virksomhedens forrentningsprocent
11.3 Opnået forrentning
11.4 Merforrentning

4,084 pct.
3,562 pct.
88.011.237 kr.
-

kr.

12. Energispareydelse
12.1 Realiseret energibesparelse

70.673.680 kWh

12.2 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse

31.727.158 kr.

12.2.1 Heraf administrationsomkostninger
12.2.2 Heraf øvrige omkostninger
12.3 Indtægter opkrævet i forbindelse med årets energibesparelse

336.439 kr.
31.390.719 kr.
27.480.469 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet
Bemærkninger til reguleringsregnskabet fremgår af ledeseserklæringen, som vi henviser til.

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet
Indberetningen af reguleringsregnskabet 2014 registreres først hos Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet. Virksomhedens ledelse og revisor erklærer derved, at
virksomheden har redegjort for alle forhold nævnt i indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets
vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2014.

