
Energiti I synet

post@energitilsynet.dk

Grindsted El- og Varmeværk
— Grindsted Vandværk

Grindsted, den 28. maj 2015

REGULERINGSREGNSKAB 2014- LEDELSESPÅTEGNING OG
ERKLÆRING

Ledelsespåtegning

Direktionen for 0EV Net A/S har dags dato behandlet og godkendt regnleringsregnskabet
for 2014.

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for GEV Net A/S, VR nr. 25 98 84
77, for reguleringsåret 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i
bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksornheder og
transmissionsvirksomheder med senere ændringer.

Der er i reguleringsregnskabet ikke udarbejdet plan for aMkling afdifferencer. Dette sker
efter aftale pr. mail fra Fuldmægtig Bjarke Elling Jorgensen ved Energitllsynet af 28. april
2015. Bjarke Elling Jorgensen, der er sagsbehandler på en større gennemgang af 0EV Net
reguleringsregnskaberne for perioden 2004-2013 noterer i denne mail: “Du
gennemgun gen — og de ting vi måtte finde — kun trække blide op og ned i
reguleringsprise;z, vil det være mere relevant at bruge kravfternepå en eventuel
afrikliizgsplan efter genneingangen er afsluttet”.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udovede
regnskabsmæssige skon for forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i
forhold til tidligere reguleringsår og er i øvrigt den samme som den regnskabspraksis, der
er anvendt i selskabets eksterne årsrappoit for regnskabsäret 2013.

Det er vor opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhorende redegørelse således kan
danne grundlag for Energitilsynets kontrol afde i 2014 opkrævede indtægter og 0EV Net
A/S fremtidige reguleringspris.
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Med venlig hilsen

iergaard







GEV Net A/S

CVR-nr.: 25988477

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

8.649.910 kr.

3.667 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

22.877.454 kr.

2. Omkostninger

6.572.950 kr.

3. Leveret mængde

83.288.008 kWh

4. Netaktiver

48.108.834 kr.

kr.

4.067.077 kr.

291.137 kr.

713.181 kr.

2.780.563 kr.

609.089 kr.

49.790.577 kr.

5. Nettab

2004 2014

1.977.316 1.542.434 kWh

1.154.950 788.170 kr.

0,58 0,51 kr./kWh

Ja

6. Praksisændringer Nej

Nej Vælg ja eller nej i listen

Nej Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæ ssige indtægter

9.989.925 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

87.822.555 kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

0 kr.

0 kr.

-                                                 kr.

8. Opgørelse af differencer

0 kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens f avør (positiv difference mellem driftsmæssige indtæ gter og indtægtsramme)

2014 2015 2016

-                                                 kr.

kr.

kr.

kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes f avør (negativ difference mellem driftsmæssige indtæ gter og indtægtsramme)

2014 2015 2016

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

(9.461.310)                                     (11.491.335)                                   (12.452.942)                                   kr.

(387.914)                                        (471.145)                                        (510.571)                                        kr.

(1.189.523)                                     kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

(11.038.747)                                   (11.962.480)                                   (12.963.512)                                   kr.

(452.589)                                        (490.462)                                        (531.504)                                        kr.

(11.491.335)                                   (12.452.942)                                   (13.495.016)                                   kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2014, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2016.

11. Opgørelse af forrentning

4,084                                             pct.

(3,728)                                            pct.

(1.893.126)                                     kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse

3.204.000 kWh

1.788.354 kr.

177.298 kr.

1.611.056                                      kr.

1.788.354 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

4.2 Eventuelle primokorrektioner

Vedrørende differencer henvises til mail fra Fuldmægtig Bjarke Elling Jørgensen ved Energitilsynet af 28. april 2015, der er sagsbehandler på en større gennemgang af GEV Net reguleringsregnskaberne for 
perioden 2004-2013 Her fremgår det at: "Da gennemgangen – og de ting vi måtte finde – kan trække både op og ned i reguleringsprisen, vil det være mere relevant at bruge kræfterne på en eventuel afviklingsplan 
efter gennemgangen er afsluttet".

5.1 Fysisk nettab

5.2 Nettabsomkostning

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2014

6.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring

6.5 Leveret mængde i 2004

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

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

      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

6.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver

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.

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2014

1.2 Heraf andre indtægter

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

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

2.1 Driftsomkostninger i 2014

3.1 Leveret mængde elektricitet i 2014

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2014

4.3 Årets nødvendige nyinvesteringer

4.4 Årets nyinvesteringer

4.5 Årets reinvesteringer

4.6 Årets afskrivninger

4.7 Årets afgang af netaktiver

4.8 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2014

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2014

8.1 Årets opståede difference 2014

9.1 Årets opståede difference

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2015 og/eller 2016

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2014

10.4 Overført difference (primo)

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

10.6 Årets opståede difference

10.7 Årets afviklede difference*

10.1 Forventet indtægtsramme

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

10.3 Planlagt afviklet 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)

11.1 Forrentningsloft

11.2 Virksomhedens forrentningsprocent

11.3 Opnået forrentning

11.4 Merforrentning

12.3 Indtægter opkrævet i forbindelse med årets energibesparelse

12.1 Realiseret energibesparelse

12.2 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse

12.2.1 Heraf administrationsomkostninger

12.2.2 Heraf øvrige omkostninger


