
Holstebro den 27. maj 2016 

Direktion 

eit» 

Jørgen dby 
istrerende direktør 

Ledelsespåtegning 

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

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for Vestforsyning Net A/S, CVR nr. 10 07 69 51, 
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. 

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 2015, 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 2015 opkrævede indtægter og Vestforsyning Net A/S's frem-
tidige reguleringspris. 









Afviklingsplan for differencer for energibesparelser

Energibesparelsesregnskab - Opgørelse Primo saldo 2014 2015 2016 2017

Saldo primo 8.919.240       8.099.528   3.913.528   

Årets indregning -3.922.000      -4.186.000  -3.913.528  

Årets underdækning 3.102.288       

Saldo ultimo 8.919.240       8.099.528       3.913.528   -               



Afviklingsplan vedrørende punkt 9 og 10.

2014 2015 2016

Saldo primo 2.062.181  922.649     

Indregnet i året -867.000    -922.649    

Årets over/underdækning 2.062.181       -272.532    

Saldo ultimo 2.062.181       922.649     -0                



VESTFORSYNING 

Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

Dato: 	 Henv. til: 	 E-mail: 	 Telefon: 
27. maj 2016 	Jørgen J. Andreasen jja@vestforsyning.dk 	9612 7320 

Øvrige oplysninger - reguleringsregnskab 2015 

Som supplement til reguleringsregnskab for 2015 for Vestforsyning Net A/S, CVR- 
nr. 10 07 69 51, skal hermed angives supplerende oplysninger til indberetningen. 

Samtidigt vedlægges særskilt følgende: 

• Selskabets årsrapport for 2015 
• Underskrevet ledelsesberetning 
• Revisorerklæring til reguleringsregnskab 
• Revisorerklæring til differenceafvikling 

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, herunder gennemgang af selskabets indtægtsramme tidligere år og 
igangværende ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer. 

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. 

Afviklingsplanen er indsendt separat og pkt. 9 og 10 er ikke udfyldt i regulerings-
regnskabsskemaet pga. fejl i skemaet. 

Der er vedlagt separat afviklingsplan for underdækningen af energispareydelser. 

Vestforsyning A/S • Nupark 51 • 7500 Holstebro • tlf.: 9612 7300 •  fax  9612 7301 
vestforsyning@vestforsyning.dk  • www.vestforsyning.dk  
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VESTFORSYNING 

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

Venlig hilsen 

dby 
inis rerende direktør 
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Vestforsyning Net A/S

CVR-nr.: 10076951

Reguleringsregnskab 2015
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

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

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

35.448.225 kr.

-50.002 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

85.439.651 kr.

2. Omkostninger

17.643.923 kr.

3. Leveret mængde

277.660.623 kWh

4. Netaktiver

191.800.607 kr.

kr.

kr.

kr.

11.771.127 kr.

4.023.848 kr.

11.384.168 kr.

kr.

196.211.414 kr.

5. Nettab

2004 2015

7.770.147 4.545.985 kWh

2.439.197 2.898.141 kr.

0,31 0,64 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

30.191.193 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

286.254.741 kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

0 kr.

kr.

-                                                 kr.

8. Årets afviklede og opståede difference

867.000 kr.

-                                                 kr.

(272.538)                                        kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens f avør

2015 2016 2017

-                                                 kr.

kr.

kr.

kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes f avør

2015 2016 2017

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

-                                                 (283.507)                                        (306.789)                                        kr.

-                                                 (11.411)                                          (12.348)                                          kr.

(272.538)                                        kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

(272.538)                                        (294.918)                                        (319.137)                                        kr.

(10.970)                                          (11.870)                                          (12.845)                                          kr.

(283.507)                                        (306.789)                                        (331.982)                                        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.

2,639                                              pct.

5.280.596                                       kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse**

6.068.000 kWh

4.022.288 kr.

1.129.528 kr.

2.892.760                                       kr.

12.3 Omkostning pr. realiseret energibesparelse (til energisparebenchmark) 0,48                                                Øre/kWh

4.842.000 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

**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. 

Punkt 9 er efter aftale med Anita Eskesen vedlagt separat, da der ikke tages højde for primo underdækningen.

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

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

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

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

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

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
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