
Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse
for behandling af over-/underdækning for 2015.

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for Struer Forsyning Elnet A/S, CVR nr. 21 59
91 82, for reguleringsåret 2015 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse
335 af 20. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med
senere ændringer, Energitilsynets vejledning af april 2016 om ”Indberetning af reguleringsregnskab
2015” samt Energitilsynets retningslinjer af marts 2015 om ”Indberetning af afviklingsplaner for
differencer".

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal:

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2015 (kr.) 7.314.862
2.1 Driftsomkostninger i 2015 (kr.) 6.173.252
3.1 Leveret mængde i 2015 (kWh) 56.734.484
4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2015 (kr.) 81.586.962
8.1 Afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år (kr.) -940.000

Differencen i virksomhedens favør pr. 31. december 2015 udgør:

Difference i virksomhedens favør pr. 31.12.2014 (vedr. 2014) 2.286.024

Heraf opkrævet i 2015 -940.000

Årets opståede difference i virksomhedens favør 2015 714.000

Akkumuleret difference i virksomhedens favør pr. 31.12.2015 2.060.024

Afviklingsplan:

Opkræves i 2016 (vedr. 2014) 1.346.024

Opkræves i 2017 (vedr. 2015) 714.000

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for
forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret og er i øvrigt den samme som den regn-
skabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsrapport for regnskabsåret 2015. Vi finder end-
videre den samlede præsentation af reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for fuldstæn-
dig og retvisende.

Det er vor opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grund-
lag for Energitilsynets kontrol af de i 2015 opkrævede indtægter og Struer Forsyning Elnet A/S’
fremtidige reguleringspris.

Struer, den 31. maj 2016

Knud Schousboe
Administrerende direktør



































Struer Forsyning Elnet A/S

CVR-nr.: 21599182

Reguleringsregnskab 2015
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

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

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

7.314.862 kr.

106.464 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

17.618.581 kr.

2. Omkostninger

6.173.252 kr.

3. Leveret mængde

56.734.484 kWh

4. Netaktiver

82.202.794 kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

4.208.652 kr.

4.824.484 kr.

kr.

81.586.962 kr.

5. Nettab

2004 2015

2.848.624 779.281 kWh

1.306.664 428.215 kr.

0,46 0,55 kr./kWh

Ja

6. Praksisændringer Nej

Nej Vælg ja eller nej i listen

Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæ ssige indtægter

8.064.680 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

69.510.825 kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

kr.

kr.

-                                                 kr.

8. Årets afviklede og opståede difference

940.000 kr.

1.654.000                                       kr.

-                                                 kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens f avør

2015 2016 2017

1.654.000                                       kr.

kr.

1.654.000 kr.

0 1.654.000 kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes f avør

2015 2016 2017

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2015, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2017.

11. Opgørelse af forrentning

3,773                                              pct.

(3,568)                                            pct.

(2.968.874)                                     kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse**

2.929.000 kWh

1.293.600 kr.

0 kr.

1.293.600                                       kr.

12.3 Omkostning pr. realiseret energibesparelse (til energisparebenchmark) 0,44                                                Øre/kWh

2.676.544 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

1.1 Driftsmæssige indtægter

1.2 Heraf andre indtægter

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

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

2.1 Driftsomkostninger

3.1 Leveret mængde elektricitet

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2015

4.2 Korrektion ifm. fusion

4.3 Eventuelle primokorrektioner

4.4 Årets nødvendige nyinvesteringer

4.5 Årets nyinvesteringer

4.6 Årets reinvesteringer

4.7 Årets afskrivninger

4.8 Årets afgang af netaktiver

4.9 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2015

7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2015

5.1 Fysisk nettab

5.2 Nettabsomkostning

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

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

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

10.1 Forventet indtægtsramme

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2015

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

9.1 Årets opståede difference

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

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

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2015

11.3 Opnået forrentning

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

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*

10.8 Samlet difference (medio)

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

**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. 

Selskabet har i reguleringsregnskabet ikke indarbejdet en eventuel godkendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen vedr. investering i fjernaflæste målere.
Selskabets fakturerede leverede mængde elektricitet stemmer i al væsentlighed overens med den faktiske leverede mængde. Der er dog en usikkerhed forbundet med opgørelsen af faktisk leveret mængde elektricitet 
for 2015, idet selskabet ikke kan opgøre den eksakte leverede mængde på grund af ca. 120 forbrugere med solcelleanlæg samt en egenproducent (kraftvarmeproduktion), der afregnes netto. Egenproducenten 
producerede også i 2004. 

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.

11.4 Merforrentning

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

12.4 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse


