Tarm Elværk Net A/S
CVR-nr. 25 80 45 62

Bilag 1: Anvendt regnskabspraksis for netaktiver

Netaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor netaktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede netaktiver omfatter kostprisen omkostninger til
materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Eldistributionsnettet, der blev indskudt i forbindelse med virksomhedens stiftelse den 1. januar 2000, er
beregnet på grundlag af de af Energitilsynet fastsatte standardværdier med fradrag af beregnede akkumulerede afskrivninger. Disse aktiver afskrives lineært over den forventede restlevetid.
Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstider. Den forventede brugstid for aktiver
i distributionsnettet er 5 til 40 år. Aktiver, som købes eller sælges i årets løb, afskrives forholdsmæssigt.
Netaktiver omfatter kollektiv elforsyningsnet samt grunde og bygninger til brug for strømførende anlæg, herunder netstationer med tilhørende bygninger, grunde og elmålere.
Herudover har selskabet ikke yderligere materielle anlægsaktiver.
Opgørelsen og anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til 2015.
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Tarm Elværk Net A/S
CVR-nr.: 25804562

Ja
Nej

Reguleringsregnskab 2016
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/
Kun hvide felter skal udfyldes
1. Indtægter og viderefakturering
3.207.878 kr.

1.1 Driftsmæssige indtægter

kr.

1.2 Heraf andre indtægter
1.3 Er der i 2016 sket et bortfald af andre indtægter?

Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1
kr.

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

2.801.890 kr.

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar
2. Omkostninger

2.278.905 kr.

2.1 Driftsomkostninger
3. Leveret mængde
3.1 Leveret mængde elektricitet

20.990.383 kWh

4. Netaktiver
16.316.986 kr.

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2016

0 kr.

4.2 Korrektion ifm. fusion

0 kr.

4.3 Eventuelle primokorrektioner

946.682 kr.

4.4 Årets samlede investeringer

1.268.167 kr.

4.5 Årets afskrivninger

kr.

4.6 Årets afgang af netaktiver

15.995.501 kr.

4.7 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2016
5. Tab på debitorer
5.1 Ansøges der om forhøjelse af indtægtsrammen for 2016 som følge af tab på debitorer?

Nej

Vælg ja eller nej i listen
kr.

5.2 Tab på debitorer i perioden 1. april 2016 til 31. december 2016*
5.3 Hel eller delvis dækning af tab**

-

kr.

5.4 Forhøjelse af indtægtsrammen for tab på debitorer

-

kr.

5.5 Tab på debitorer i basisåret 2004

21.694 kr.

*Tab på debitorer, som ikke skyldes elhandelsvirksomheders manglende betalinger, indberettes ikke i pkt. 5.2, men skal fortsat indgå i reguleringsregnskabets driftsomkostninger i pkt. 2.1.
**Evt. indkomne beløb anført i pkt. 5.3 skal også indgå som negative omkostninger i pkt. 2.1.
6. Nettab
2004

2016

6.1 Fysisk nettab

928.764

530.155 kWh

6.2 Nettabsomkostning

386.366

518.112 kr.

6.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

0,42

0,98 kr./kWh
Ja

7. Praksisændringer
7.1 Er der i 2016 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

Nej

Vælg ja eller nej i listen

Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen
7.2 Påvirker praksisændringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh?
Hvis ja, da udfyldes pkt. 8.4 og/eller 8.6
Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter
7.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

3.241.141 kr.
kr.

7.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring
Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde
7.5 Leveret mængde i 2004

24.511.440 kWh
kWh

7.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring
8. Pensionsaktiver

kr.

8.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2016

kr.

8.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver
8.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2016

-

kr.

9. Årets afviklede og opståede difference
9.1 Årets dokumenterede afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år
9.2 Årets opståede difference i virksomhedens favør
9.3 Årets opståede difference i forbrugernes favør

761.881 kr.
721.687 kr.
-

kr.

10. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør
2016
10.1 Årets opståede difference

2017

2018

721.687

kr.

10.2 Midlertidig tarifnedsættelse
10.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2017 og/eller 2018

kr.
721.687

kr.

10.4 Opkrævning af difference opstået i 2016

721.687 kr.

11. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør
2016

2017

2018

11.1 Forventet indtægtsramme

kr.

11.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

kr.

11.3 Planlagt afviklet difference*

-

-

kr.

-

-

-

kr.

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

-

-

-

11.6 Årets opståede difference

-

11.4 Overført difference (primo)

kr.
kr.

11.7 Årets afviklede difference

-

-

-

kr.

11.8 Samlet difference (medio)

-

-

-

kr.

11.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)

-

-

-

kr.

11.10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

-

-

-

kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2016, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2018.
12. Opgørelse af forrentning
12.1 Forrentningsloft
12.2 Virksomhedens forrentningsprocent
12.3 Opnået forrentning
12.4 Merforrentning

3,568 pct.
(2,325) pct.
(379.388) kr.
-

kr.

13. Energispareydelse
13.1 Omkostninger til realiseret energibesparelse

340.788 kr.

13.1.1 Heraf administrationsomkostninger

31.908 kr.

13.1.2 Heraf øvrige omkostninger

308.880 kr.

13.2 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparende aktiviteter
13.3 Har netvirksomheden i 2016 afviklet for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb til
energibesparende aktiviteter i tidligere regnskabsår (energisparedifferencer)?

340.788 kr.

Nej

Vælg ja eller nej i listen. Hvis ja, så skal virksomheden udfylde felt
13.3.1 eller vedlægge et bilag med en redegørelse for afviklingen.

13.3.1 Redegørelse for afvikling af for mange henholdsvis for lidt opkrævede indtægter til energibesparende aktiviteter fra tidligere regnskabsår

14. Bindende midlertidig prisnedsættelse
14.1 Er der foretaget bindende midlertidige prisnedsættelser i 2016?
14.2 Bindende midlertidig prisnedsættelse

Nej

Vælg ja eller nej i listen
kr.

15. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

16. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet
Indberetningen af reguleringsregnskabet 2016 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 § 31, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets vejledning til
indberetning af reguleringsregnskab 2016.

