Aars-Hornum Net A/S
CVR-nr.: 25724062

Reguleringsregnskab 2015
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/
Kun hvide felter skal udfyldes
1. Indtægter og viderefakturering
4.219.990 kr.

1.1 Driftsmæssige indtægter

0 kr.

1.2 Heraf andre indtægter
1.3 Er der i 2015 sket et bortfald af andre indtægter?

Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1
0 kr.

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

7.789.870 kr.

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar
2. Omkostninger

3.501.288 kr.

2.1 Driftsomkostninger
3. Leveret mængde

28.276.000 kWh

3.1 Leveret mængde elektricitet
4. Netaktiver

25.048.242 kr.

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2015
4.2 Korrektion ifm. fusion

kr.

4.3 Eventuelle primokorrektioner

kr.

4.4 Årets nødvendige nyinvesteringer

kr.
kr.

4.5 Årets nyinvesteringer

kr.

4.6 Årets reinvesteringer

1.774.100 kr.

4.7 Årets afskrivninger

kr.

4.8 Årets afgang af netaktiver

23.274.142 kr.

4.9 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2015
5. Nettab

2004

2015

1.060.468

5.1 Fysisk nettab

702.000 kWh

486.437

5.2 Nettabsomkostning

539.777 kr.

0,46

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

0,77 kr./kWh
Ja

6. Praksisændringer
6.1 Er der i 2014 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

Nej
Ja

Vælg ja eller nej i listen

Ja

Vælg ja eller nej i listen

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
Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter
6.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

15.117.276 kr.
0 kr.

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

37.831.916 kWh
0 kWh

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring
7. Pensionsaktiver

0 kr.

7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2015

0 kr.

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver
7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2015

-

kr.

8. Årets afviklede og opståede difference
0 kr.

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

8.285.541 kr.
-

kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør
2015
9.1 Årets opståede difference
9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

2016

2017

2016

2017

8.285.541
8.285.541
0

9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2016 og/eller 2017
9.4 Opkrævning af difference opstået i 2015
10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør

2015
10.1 Forventet indtægtsramme
10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

-

-

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)

-

-

-

10.3 Planlagt afviklet difference

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2015, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2017.
11. Opgørelse af forrentning
11.1 Forrentningsloft
11.2 Virksomhedens forrentningsprocent
11.3 Opnået forrentning
11.4 Merforrentning

3,773 pct.
(4,446) pct.
(1.055.398) kr.
-

kr.

12. Energispareydelse**
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
12.3 Omkostning pr. realiseret energibesparelse (til energisparebenchmark)
12.4 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse
**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.

1.398.000 kWh
592.163 kr.
0 kr.
592.163 kr.
0,42 Øre/kWh
592.163 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet
Som beskrevet i ledelsens redegørelse samt ledelsespåtegningen er det konstateret at de opgjorte driftsmæssige indtægter i 2004 er fejlbehæftet, da der er indeholdt indtægter fra overliggende net heri. Dette medfører
ligeledes at den opgjort indtægtsramme som danner grundlag for årets beregnede difference er fejlbehæftet. Der er indledt drøftelser med Energitilsynet vedrørende dette.
Som angivet ovenfor er der ændret praksis i året. For yderligere information herom henvises til ledelsesberetningen.

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet
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.

