GEV Net A/S

BEMÆRK: GEV Net har skiftet navn i 2016 til Grindsted Elnet A/S

CVR-nr.: 25988477

Reguleringsregnskab 2015
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:
Kun hvide felter skal udfyldes
1. Indtægter og viderefakturering
6.647.431 kr.

1.1 Driftsmæssige indtægter

42.588 kr.

1.2 Heraf andre indtægter
1.3 Er der i 2015 sket et bortfald af andre indtægter?

Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1
0 kr.

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

23.549.364 kr.

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar
2. Omkostninger

5.042.559 kr.

2.1 Driftsomkostninger
3. Leveret mængde

87.748.117 kWh

3.1 Leveret mængde elektricitet
4. Netaktiver

49.790.577 kr.

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2015

0 kr.

4.2 Korrektion ifm. fusion

-174.727 kr.

4.3 Eventuelle primokorrektioner

1.613.967 kr.

4.4 Årets nødvendige nyinvesteringer

417.784 kr.

4.5 Årets nyinvesteringer

566.697 kr.

4.6 Årets reinvesteringer
4.7 Årets afskrivninger

2.839.717 kr.

4.8 Årets afgang af netaktiver

1.255.132 kr.
48.119.449 kr.

4.9 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2015
5. Nettab

2004

2015

5.1 Fysisk nettab

1.977.316

880.334 kWh

5.2 Nettabsomkostning

1.154.950

421.692 kr.

0,58

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

0,48 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

9.989.925 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

87.822.555 kWh

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

kWh

7. Pensionsaktiver
7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2015

0 kr.

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver
7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2015

0 kr.
-

kr.

8. Årets afviklede og opståede difference
8.1 Årets dokumenterede afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år
8.2 Årets opståede difference i virksomhedens favør
8.3 Årets opståede difference i forbrugernes favør

0 kr.
1.308.460 kr.
-

kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør
2015
9.1 Årets opståede difference

2016

2017

810.085

kr.

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse
9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2016 og/eller 2017

kr.
810.085

kr.

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2015

810.085 kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør
2015

2016

2017

10.1 Forventet indtægtsramme

kr.

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

kr.

10.3 Planlagt afviklet difference
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*

-

-

kr.

(479.091)

-

-

kr.

(19.283)

-

-

kr.

-

kr.

498.375

-

-

kr.

10.8 Samlet difference (medio)

-

-

-

kr.

10.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)

-

-

-

kr.

10.10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

-

-

-

kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2015, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2017.
11. Opgørelse af forrentning
11.1 Forrentningsloft
11.2 Virksomhedens forrentningsprocent
11.3 Opnået forrentning
11.4 Merforrentning

3,773 pct.
0,150 pct.
73.615 kr.
-

kr.

12. Energispareydelse**
12.1 Realiseret energibesparelse (Fra Dansk Energi)
12.2 Omkostninger til den realiserede energibesparelse
12.2.1 Heraf administrationsomkostninger
12.2.2 Heraf øvrige omkostninger
12.3 Omkostning pr. realiseret energibesparelse (til energisparebenchmark)
12.4 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse
**Den realiserede energibesparelse (kWh) i pkt 12.1 er indhentet fra Dansk Energi. Omkostningerne i pkt. 12.2 skal være direkte
sammenlignelige med energibesparelsen i pkt. 12.1, da virksomheden benchmarkes på disse.

6.935.000 kWh
3.449.419 kr.
200.795 kr.
3.248.624 kr.
0,47 Øre/kWh
3.449.419 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet
Difference er korrigeret i henhold til Energitilsynets høring over udkast til afgørelse om indtægtsrammeudmelding for GEV Net A/S for reguleringsårene 2005-2014 af 12. maj 2016 (12/09034). Her anvendes difference
ultimo 2014 beregnet af Energitilsynet, selvom GV Net i høringssvar vil argumentere for, at differencen bør bortfalde da vi mener denne falder ind under rammenotat 275 princip 1b. hvor det fremgår, at:
”de virksomheder som ikke har fået udmeldt bagudrettede indtægtsrammen så betids eller så præcis at de ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag at opgøre differencen i forbrugernes favør på, ikke kan pålægges at
tilbagebetale disse differencer”

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet
Indberetningen af reguleringsregnskabet 2015 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.

