






























Verdo Hillerød El-net A/S

CVR-nr.: 31055148

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

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

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

19.214.710 kr.

221.076 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

37.235.075 kr.

2. Omkostninger

10.762.717 kr.

3. Leveret mængde

117.002.008 kWh

4. Netaktiver

120.865.860 kr.

kr.

3.210.064 kr.

156.544 kr.

228.790 kr.

4.634.715 kr.

38.513 kr.

119.788.030 kr.

5. Nettab

2004 2014

4.814.000 5.153.770 kWh

1.414.252 3.366.645 kr.

0,29 0,65 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

14.735.464 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

119.777.672 kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

0 kr.

0 kr.

-                                                 kr.

8. Opgørelse af differencer

1.029.727 kr.

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

2014 2015 2016

1.904.326                                      kr.

731.459 kr.

1.172.867 kr.

1.172.867 kr.

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

2014 2015 2016

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 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.

3,368                                             pct.

4.115.546                                      kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse

3.529.922 kWh

1.888.508 kr.

0 kr.

1.888.508                                      kr.

1.615.448 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

4.2 Eventuelle primokorrektioner

Verdo Hillerød El-Net A/S har for 2012 beregnet en midlertidig tarifnedsættelse på tkr. 802, mod tkr. 680 registreret hos Energitilsynet. Forskellen skyldes at Verdo Hillerød El-Net A/S for 2012 har forhøjet 
indtægtsrammen med tkr. 122, vedr. gebyrindtægter for 2. halvår 2012. Gebyrindtægter på tkr. 122 er ligeledes medtaget i de faktiske indtægter som er indberettet til Energitilsynet for 2012. Verdo Hillerød El-Net 
A/S er herefter enig i den beregnede underdækning for 2012 på tkr. 772. Verdo Hillerød El-Net A/S har for 2013 beregnet en midlertidig tarifnedsættelse på tkr. 1.450, mod tkr. 648 registreret hos Energitilsynet. 
Forskellen skyldes at Verdo Hillerød El-Net A/S for 2013 har forhøjet indtægtsrammen med tkr. 548, vedr. gebyrindtægter for 2013. Gebyrindtægter på tkr. 548 er ligeledes medtaget i de faktiske indtægter som er 
indberettet til Energitilsynet for 2013. Herudover har Verdo Hillerød El-Net A/S for 2013 forhøjet indtægtsrammen med tkr. 254 vedr. investering i nødvendige nyinvesteringer, ansøgt den 13. juni 2014, men endnu 
ikke godkendt. Verdo Hillerød El-Net A/S er herefter enig i den beregnede underdækning for 2013 på tkr. 0. Verdo Hillerød El-Net A/S har for 2014 beregnet årets difference i virksomhedens favør til tkr. 1.904 mod 
tkr. 1.030 registreret hos Energitilsynet.  Forskellen skyldes at Verdo Hillerød El-Net A/S for 2014 har forhøjet indtægtsrammen med tkr. 507, vedr. gebyrindtægter for 2014. Gebyrindtægter på tkr. 507 er ligeledes 
medtaget i de faktiske indtægter som er indberettet til Energitilsynet for 2014. Herudover har Verdo Hillerød El-Net A/S for 2014 forhøjet indtægtsrammen med tkr. 367 vedr. investering i nødvendige nyinvesteringer 

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


