
Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse 
for behandling af over-/underdækning for 2014. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for Vestforsyning Net A/S, CVR nr. 10 07 69 51, 
for reguleringsåret 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 
20. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere 
ændringer. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for 
forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår og er i 
øvrigt den samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsrapport for 
regnskabsåret 2014, på nær indregning af takstmæssige over-/underdækninger. Takstmæssige over-
/underdækninger er i selskabets eksterne årsrapport indregnet i omsætningen efter vejledning fra 
Erhvervsstyrelsen. Indregningen af takstmæssige over-/underdækninger er tilbageført i regulerings-
regnskabet. 

Det er vor opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grund-
lag for Energitilsynets kontrol af de i 2014 opkrævede indtægter og Vestforsyning Net A/S's frem-
tidige reguleringspris. 

Holstebro den 27. maj 2015 

Direktion 
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VESTFORSYNING 

Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

Dato: 	 Henv. til: 	 E-mail: 	 Telefon: 
27. maj 2015 	Jørgen J. Andreasen jja©vestforsyning.dk 	9612 7320 

Øvrige oplysninger - reguleringsregnskab 2014 

Som supplement til reguleringsregnskab for 2014 for Vestforsyning Net NS, CVR-
nr. 10 07 69 51, skal hermed angives supplerende oplysninger til indberetningen. 

Samtidigt vedlægges særskilt følgende: 

• Selskabets årsrapport for 2014 
• Underskrevet ledelsesberetning 
• Revisorerklæring til reguleringsregnskab 

Den medsendte fil for reguleringsregnskabet er den "ulåste" version, som er frem-
sendt den 9. april 2015. Årsagen er, at de under pkt. 7 nævnte henlæggelser el-
lers ikke kan medtages korrekt samt at de under pkt. 4.3 nødvendige nyinveste-
ringer (som endnu ikke er godkendte), kan medtages i indtægtsrammeopgørel-
sen, forrentningsberegning og differenceafvikling. 

Pkt. 4.3 Nødvendige nyinvesteringer 

Der er indsendt ansøgninger for nødvendige nyinvesteringer for årene 2010-2014 
den 6. maj 2015. Ansøgningerne vedrørende 2014 er medtaget under punkt 4.3 
selvom godkendelse endnu ikke forelægger. Alle ansøgningerne er medtaget i 
beregningen af årets indtægtsramme, som derfor er forhøjet med 513 t.kr. på 
baggrund heraf. Dette er manuelt tilrettet i fanen "IR" felt G23. 

En regulering af underdækningssaldoen som følge af stigningen i indtægtsram-
men for 2010-2013 er ikke indregnet. 

Pkt. 7 Differencer i selskabets favør 

Selskabet regulerer hvert år henlæggelsen på pensionsforpligtelser. Der er tale 
om en henlæggelsesregulering og ikke en afskrivning. Denne regulering giver ar-
ket ikke mulighed for, da den i så fald vil blive behandlet som en afskrivning. Felt 
7.3 er derfor manuelt tilrettet. 
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Pkt. 9 Differencer i selskabets favør 

Vi har taget udgangspunkt i over-/underdækningsopgørelsen, som Energitilsynet 
har indarbejdet i reguleringsregnskabsmaterialet, selvom alle forhold endnu ikke 
er afklaret og opgørelsen syntes at afvige fra tidligere indberetninger. 

Skulle det efterfølgende vise sig, at de af Energitilsynet fastlagte indtægtsrammer, 
og dermed den akkumulerede underdækning afviger fra ovennævnte år, vil for-
skellen blive indregnet i de fremtidige takstberegninger. 

Som beskrevet under pkt. 12 er der kommet en praksisændring vedrørende ener-
gibesparelser, der medfører en stor underdækning. Vi forbeholder os derfor ret til 
efterfølgende at ændre differenceindregningen, da det vil være nødvendigt at se 
de endelige over-/underdækningsopgørelser samlet, for at kunne disponere kor-
rekt ift. fastsættelse af takst. 

Der er vedlagt separat afviklingsplan for underdækningen for energispareydelser. 

Pkt. 12 Energispareydelser  

Vestforsyning Net A/S modtog den 21. maj 2015 afgørelse til indtægtsrammefor-
hasjelse for energispareydelser for reguleringsårene 2010-2013. 

Vi har fulgt den nye praksis mht. opgørelse af omkostningerne, således det kun er 
omkostninger til årets realiserede energibesparelser, der skal medtages og ikke 
omkostningerne til opnåelse af årets krav til energibesparelser. 

Arets indtægter følger omkostningen til opnåelse af årets krav til energibesparel-
ser, da det er denne metode takstfastsætningen er sket ud fra. 

Såfremt det fremsendte i øvrigt giver anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til 
rådighed. 

Venlig hilsen 
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Vestforsyning Net A/S

CVR-nr.: 10076951

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

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

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

37.451.860 kr.

-8.247 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

83.374.813 kr.

2. Omkostninger

18.237.467 kr.

3. Leveret mængde

278.829.642 kWh

4. Netaktiver

187.629.615 kr.

kr.

501.023 kr.

10.859.993 kr.

4.098.683 kr.

10.111.595 kr.

1.177.112 kr.

191.800.607 kr.

5. Nettab

2004 2014

7.770.147 4.919.511 kWh

2.439.197 3.082.874 kr.

0,31 0,63 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

30.191.193 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

286.254.741 kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

774.000 kr.

kr.

933.000                                         kr.

8. Opgørelse af differencer

2.178.468 kr.

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

2014 2015 2016

2.178.468                                      

2.178.468

867.000 1.311.468

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

2014 2015 2016

-                                                 -                                                 

-                                                 -                                                 -                                                 

-                                                 -                                                 -                                                 

-                                                 

-                                                 -                                                 -                                                 

-                                                 -                                                 -                                                 

-                                                 -                                                 -                                                 

-                                                 -                                                 -                                                 

*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.

3,948                                             pct.

7.723.788                                      kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse

3.191.785 kWh

1.422.365 kr.

35.310 kr.

1.387.055                                      kr.

4.211.592 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

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

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

10.6 Årets opståede difference

10.7 Årets afviklede difference*

10.1 Forventet indtægtsramme

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

10.3 Planlagt afviklet difference

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)

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2014

8.1 Årets opståede difference 2014

9.1 Årets opståede difference

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

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

4.2 Eventuelle primokorrektioner

Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger her.

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
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