




























Reguleringsregnskab 2013

Sag Nr.

Virksomhedens navn

CVR Nr.

P Nr.

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektricitet

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2013 kr.

1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet kr.

1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar kr.

1.4 Driftsomkostninger i 2013 kr.

1.5 Faktureret leveret mængde elektricitet i 2013 kWh

Såfremt faktureret leveret mængde el ikke stemmer overens med faktiske leveret mængde el, udfyldes punkt 1.6

1.6 Faktisk leveret mængde elektricitet i 2013 kWh

1.7 Budgetteret leveret mængde elektricitet i 2014 kWh

2. Netaktiver

2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2013 kr.

Årets afskrivninger

2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer kr.

2.3 Årets nyinvesteringer kr.

2.4 Årets reinvesteringer kr.

2.5 Årets afskrivninger kr.

2.6 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2013 kr.

3. Pensionsforpligtelser

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2013 kr.

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser kr.

3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 2013 kr.

4. Energispareaktivitet

4.1 Realiserede energibesparelse (kan være større eller mindre end det pålagte energisparemål) kWh

4.2 Omkostninger til opfyldelse af årets energisparemål kr.

4.4 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse kr.

4.4.1 - Heraf administrationsomkostninger -                        kr.

4.4.2 - Heraf øvrige omkosninger 3.076.908             kr.

4.5 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse kr.

5. Nettab

De grå felter udfyldes automatisk.

5.1 Beregnet nettab kWh

5.2 Gennemsnitlig årlig elpris øre/kWh

5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris) kr.

5.4 Ønsker virksomheden en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab? Vælg ja eller nej i listen

JA

NEJ

6. Andre driftsmæssige indtægter

2004 kr.

2005 kr.

2006 kr.

2007 kr.

2008 kr.

2009 kr.

2010 kr.

2011 kr.

2012 kr.

2013 kr.278.496                                                 

99.687                                                   

359.585                                                 

2004

543.500                                                 

Medgået omkostninger til andre 

driftsmæssige indtægter

576.986                                                 

256.993                                                 

292.749                                                 

329.338                                                 

0

57,89

JA

6.268.116                                              

42,52

6.870.546                                              

11.869.290

922.368                                                 

Andre driftsmæssige indtægter 

8.180.000

6.740.000

1.440.000

14.742.192

29312435

Verdo Randers El-net A/S

365.463.800                                          

86.512.616                                            

278.496                                                 

62.913.984                                            

33.725.476                                            

357.087.577                                          

360.373.303                                          

5.649.958                                              

3.076.908                                              

5.327.029                                              

8.500.006                                              

2013

511.611                                                 

9.120.105

2013

264.518.850

11.475.411

265.084.311

1.789.845



7. Afvikling af difference

7.1 Årets difference 2013 kr.

7.2 Difference i virksomhedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)

Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk. 2013 2014 2015

7.2.1 Årets opståede difference (skal ikke udfyldes) 5.768.744             kr.

7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse 5.254.151             kr.

7.2.3 Beholdt difference 514.593                kr.

7.2.4 Afviklning af difference opstået i 2013 514.593                kr.

7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)

Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk. 2013 2014 2015

7.3.1 Overført difference (primo) -                        -                        kr.

7.3.2 Strafrenter af overført difference (1. halvår) -                        -                        -                        kr.

7.3.3 Årets opståede difference kr.

7.3.4 Årets afviklede difference* kr.

7.3.5 Samlet difference (medio) -                        -                        -                        kr.

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår) -                        -                        -                        kr.

7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) -                        -                        -                        kr.

*) Sekretariatet bemærker, at disse beløb alene skal vedrøre differencer opstået i 2013 eller tidligere.

Bemærkninger til afsnit 7.3:

8. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

8.1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor

9. Øvrige oplysninger
Vedhæftes indberetningen

10. Ledelsespåtegning samt revisorpåtegning sendes særskilt med reguleringsregnskabet 2013
Indberetningen af reguleringsregnskabet 2013 registreres først hos Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet.

Vedr. punkt 9  "Øvrige oplysninger": I opgørelserne er de angivne mængder angivet som de fakturerede mængder – og ikke de leverede mængder. Forskellen udgør kunder, hvor der er nettoafregnet, som 

følge af solcelleanlæg. Vi er af den opfattelse at det bør være den leverede mængde, som anvendes til opgørelsen af indtægtsrammen, hvilket skal tilrettes, hvis Energitilsynet er enige heri. Vi kan samtidig 

oplyse, at der så vidt vi har kunnet vurdere ikke har været forskel på leverede og fakturerede mængder før i året 2012, hvor begge tal er indberettet på reguleringsregnskabet. Vi henviser i øvrigt til 

ledelsesberetningen omkring supplerende oplysninger.

Strafrenterne på den overførte difference (primo) (punkt 7.3.1) og den samlede difference (medio) (punkt 7.3.5) er beregnet ved brug af en rentesats svarende til 

Nationalbankens udlånsrente pr. 1. juli 2013 plus 7 procentpoint. I 2013 er strafrentesatsen 0,2 + 7 = 7,2 pct. I 2014 og 2015 er anvendt samme rentesats som i 

2013, eftersom de gældende satser for 2014 og 2015 endnu ikke er kendt. Strafrenterne i 2014 og 2015 er derfor foreløbige.

5.768.744                                              

Sekretariatet beder virksomheden om at indberette forhold vedr. den leverede mængde el i 2004, såfremt opgørelsesmetoden er forskellig fra 2012, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende 

ændringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. § 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 .

Såfremt virksomheden ikke er i stand til, at indsende data vedr. den faktiske leverede mængde el (i modsætning til den fakturerede leverede mængde el) i 2004, bedes virksomheden give et kvalificeret 

skøn herfor, samt begrunde dette.  


