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2.1 Driftsomkostninger 

I 2014 er der i lighed med 2013 medtaget omkostninger til nettab vedr. overliggende net. Indregnet 
nettab for 2014 i pkt. 2.1 svarer således til opgjort omkostning under pkt. 5.3 – og nettab, som 
indberettes i benchmarking.  
 
I tidligere år var der fejlagtigt ikke indregnet omkostninger til nettab vedr. overliggende net i 
driftsomkostninger og medtaget i omkostning til nettab (tidligere år kun indregnet omkostning til 
nettab vedr. gennemsnitspris afregnet til Handelsselskab – ej indregnet nettab vedr. betaling til 
overordnet net og PSO-tarif).  
 
I tidligere år ligeledes fejlagtigt ikke indregnet afholdte omkostninger til saldoafregning/nettab i 
nettab jf. benchmarking og reguleringsregnskab (men omkostningerne var indregnet under 
driftsomkostninger i reguleringsregnskab). Forholdet er korrigeret i årene 2010-13 jf. regneark 
vedlagt tilbagemelding sagsnr. 14/10802, genoptagelse benchmarking og reguleringsregnskaber for 
årene 2006-2013. 
 
Der er konstateret en fejl i saldoafregningen for årene 2010-2013, som er blevet 
indregnet/indtægtsført i årsrapporten for 2014 med 390.000 kr. i henhold til foreløbig opgørelse*. 
Fejlen påvirker de indberettede driftsomkostninger og omkostninger til nettab for årene 2010-13. Da 
opgørelsen vedrører tidligere perioder har selskabet placeret beløbet i perioden 2010-2013, hvor det 
rettelig hører til, og således ikke indregnet det i reguleringsregnskabet for 2014. Beløbet vurderes 
bedst placeret ligeligt med 97.500 kr. årligt, og er korrigeret i årene 2010-13 jf. regneark vedlagt 
tilbagemelding sagsnr. 14/10802, genoptagelse benchmarking og reguleringsregnskaber for årene 
2006-2013. 
 
*Fejlen er endnu ikke endelig opgjort/afregnet, ligesom der ikke er foretaget saldoafregning for årene 2010-13 
pr. 30/6 2015. Indregnet nettab for 2014 omfatter a’contoafregnet/betalt nettab. Vi henviser endvidere til 
ledelsesberetningen i den interne årsrapport for 2014. 
 
 
4.1, 4.5 og 4.6 værdi af netaktiver 

Under punkterne er der indregnet værdi af regnskabsmæssigt aktiverede fjernaflæste målere i 
lighed med 2013 (afskrivning over 7 år)*.  
 
*Tidligere år er der ikke indregnet værdi af regnskabsmæssigt aktiverede fjernaflæste målere iht. oplysning fra 
Energitilsynet.  
 
Vedr. pkt. 4.2, 4.5 og 4.6 – så er der korrigeret for driftsomkostningerne, som overgår til 
afskrivninger via anlægssaldoen jf. regneark vedlagt tilbagemelding sagsnr. 14/10802, genoptagelse 
benchmarking og reguleringsregnskaber for årene 2006-2013 – se redegørelse vedr. pkt. 6.1.  
 
Endvidere er der i reguleringsregnskabet for 2014 foretaget ændring af afskrivningsperiode for 
fjernaflæste målere jf. anbefaling fra Energitilsynet - til afskrivning over 15 år pr. 1/1 2014 
(afskrivning over 7 år i årsrapport for 2014). 
 
Endvidere er der i reguleringsregnskabet for 2014 foretaget ændring af afskrivningsperiode for 
levetidsforlængende renovering og service af skabe - til afskrivning over 40 år pr. 1/1 2014 
(afskrivning over 6 år i årsrapport for 2014). 
 
 
Vedr. pkt. 5.1 Beregnet nettab  
Der har jf. omtale under pkt. 2.1 været fejl i opgørelsen heraf tidligere år (2012 og tidligere år). 
Indberettet nettab under pkt. 5.3 har således ikke været korrekt tidligere år og ikke svaret til 
indregnet nettab under driftsomkostninger.  
 
Gennemsnitlig årlig elpris i kr. for 2004 er endnu ikke opgjort således, at princip er identisk med 
2013 og 2014 (det har ikke været muligt at genfinde data). 
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6.1 praksisændringer  
Der er i 2014 foretaget følgende ændringer i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn: 
 

1. Ændret regnskabspraksis for levetidsforlængende renovering og service af skabe: 
 
Selskabet har i perioden før 2013 løbende udgiftsført alle investeringer og 
levetidsforlængelser der er foretaget vedrørende skabe i selskabets område.  Disse 
omkostninger er fra 2014 aktiveret (med afskrivning over 6 år i årsrapport), hvilket har 
medført lavere driftsomkostninger på 332.000 kr. i 2014. Idet aktiviteten har været uændret 
igennem årene vurderes det, at et tilsvarende beløb burde have været aktiveret i perioden 
2009-2013.  Beløbet fragår driftsomkostningerne og overgår til afskrivninger via 
anlægssaldoen jf. regneark vedlagt tilbagemelding sagsnr. 14/10802, genoptagelse 
benchmarking og reguleringsregnskaber for årene 2006-2013. 
 

2. Aktivering af lønomkostninger på opførte anlægsaktiver: 
 
Ved opførsel af materielle anlægsaktiver forestår selskabets daglige leder en række opgaver 
omkring tilbudsindhentning, byggeledelse og tilsyn samt beslægtede opgaver. Driftsleder 
har opgjort tidsforbrug på anlægsprojekter i 2014. Tidsforbrug vedr. anlægsprojekter er 
henført til projekter og aktiveret. Tidsregistreringen er ikke foretaget tidligere år. 
 
Omkostninger vedrørende dette er i indberetningerne for 2009-2013 ikke medtaget under 
anlægsaktiverne, men udgiftsført som en driftsomkostning (løn).  Der kan i henhold til 
årsregnskabslovens bestemmelser foretages indregning af direkte og indirekte omkostninger 
der medgår til etablering af materielle anlægsaktiver.  Hjerting Transformatorforening 
A.m.b.a. ønsker, at foretage en opgørelse af anlægsaktiverne, hvor den interne tid der 
bruges herpå aktiveres.  Lønomkostningsandelen vil blive fordelt på de enkelte anlæg og 
afskrevet over deres levetid. Beløbet fragår driftsomkostningerne og overgår til afskrivninger 
via anlægssaldoen jf. regneark vedlagt tilbagemelding sagsnr. 14/10802, genoptagelse 
benchmarking og reguleringsregnskaber for årene 2006-2013. 

 
 
8., 9. og 10 – differencer og afviklingsplan for differencer 

Differencer er endnu ikke opgjort i henhold til aftale med Bjarke Elling Jørgensen. Opgørelse heraf 
afventer sagsbehandling af sagsnr. 14/10802, genoptaget benchmarking og reguleringsregnskaber 
for årene 2006-2013 hos Energitilsynet.  
 
Derudover har Hjerting Transformatorforening i juni 2015 ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen 
for 2015 og 2016. 
 
Hjerting Transformatorforening forventer, i stort omfang, at vende tilbage til oprindelig 
indtægtsramme - før reducering heraf pga. benchmarkingkrav. 
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Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

2.247.413 kr.

101.093 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

5.282.345 kr.

2. Omkostninger

1.275.034 kr.

3. Leveret mængde

13.683.416 kWh

4. Netaktiver

4.945.530 kr.

2.048.416 kr.

kr.

kr.

1.151.702 kr.

476.158 kr.

kr.

7.669.490 kr.

5. Nettab

2004 2014

244.692 178.485 kWh

74.019 202.560 kr.

0,30 1,13 kr./kWh

Ja

6. Praksisændringer Nej

Ja Vælg ja eller nej i listen

Nej Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæs sige indtægter

2.111.536 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret m ængde

15.852.173 kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

kr.

kr.

-                                                 kr.

8. Opgørelse af differencer

0 kr.

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

2014 2015 2016

-                                                 kr.

kr.

kr.

kr.

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

2014 2015 2016

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

(247.735)                                        (1.163.899)                                     (1.261.295)                                     kr.

(10.157)                                          (47.720)                                          (51.713)                                          kr.

(860.166)                                        kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

(1.118.058)                                     (1.211.618)                                     (1.313.008)                                     kr.

(45.840)                                          (49.676)                                          (53.833)                                          kr.

(1.163.899)                                     (1.261.295)                                     (1.366.841)                                     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.

(4,652)                                            pct.

(363.945)                                        kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse

0 kWh

2.904 kr.

2.904 kr.

-                                                 kr.

kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medse ndes reguleringsregnskabet

4.2 Eventuelle primokorrektioner

Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger her. Se særskilt vedlagt redegørelse med bemærkninger til reguleringsregnskabet for 2014.

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


