Bjerringbro Elværk a.m.b.a.
CVR-nr. 23 31 21 15

Indberetning af
reguleringsregnskab for
regnskabsåret 2014

Bjerringbro Elværk a.m.b.a.

Indholdsfortegnelse
Side
____
Ledelsespåtegning

1

Den uafhængige revisors erklæring på reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for Bjerringbro
Elværk a.m.b.a.

2

Ledelsens redegørelse

4

Anvendt regnskabspraksis

5

Bjerringbro Elværk a.m.b.a.

2

Den uafhængige revisors erklæring på reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for Bjerringbro Elværk a.m.b.a.
Til Energitilsynet
Vi har revideret det medfølgende reguleringsregnskab med tilhørende ledelsespåtegning for Bjerringbro Elværk a.m.b.a., CVR nr. 23 31 21 15 for reguleringsåret 2014, udvisende driftsmæssige indtægter på 2.450.256
kr. og tilhørende driftsomkostninger på 2.622.411 kr.
Reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning er udarbejdet af ledelsen for Bjerringbro Elværk
a.m.b.a efter reglerne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder (bekendtgørelsen), og Energitilsynets vejledning om ”Indberetning af reguleringsregnskab 2014” af marts 2015 (vejledningen).
Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning i overensstemmelse med de regnskabsmæssige bestemmelser i bekendtgørelsen og vejledningen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et reguleringsregnskab med tilhørende ledelsespåtegning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning på
grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet med tilhørende
ledelsespåtegning er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet med tilhørende
ledelsespåtegning, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et reguleringsregnskab med tilhørende ledelsespåtegning i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelse og vejledning.
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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Ledelsens redegørelse
Redegørelse vedrørende differencer
Reguleringsregnskabet udviser en samlet difference på 430.297 kr. i forbrugernes favør. Den foreløbige difference i forbrugernes favør er opgjort på følgende vis:
kr.
___________
Overdækning, 2013

(272.928)

Overdækning, 2014

(129.232)

Forrentning 2014

(28.137)
_______

Samlet overdækning inkl. forrentning

(430.297)
_______

Selskabet forventer at afvikle ovenstående difference ved tarifnedsættelse i 2016.

Forrentning
Selskabet har beregnet et driftsmæssigt underskud på 1.151 t.kr., hvilket giver en negativ forrentning på 7,8%.
Selskabet er derved ikke over grænsen for den tilladte forrentning, som Energitilsynet har udmeldt, og der
foreligger således ikke en merforrentning.

Investeringer i fjernaflæste målere
Den 3. december 2013 trådte BEK 1358 af 3. december 2013 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet
i slutforbruget i kraft. Bekendtgørelsen skal sikre, at alle netvirksomheder har idriftsat fjernaflæste elmålere
hos alle slutbrugere inden udgangen af 2020.
Bjerringbro Elværk a.m.b.a. færdiggjorde allerede i 2013 størstedelen af udrulningen af fjernaflæste elmålere
hos forbrugerne i selskabets bevillingspligtige område. Den resterende del af fjernaflæste elmålere er opsat i
2014. Selskabet har i 2014 opsat 56 fjernaflæste elmålere til en omkostning på 139 t.kr.
Bjerringbro Elværk a.m.b.a. har indsendt en revisorpåtegnet ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som
følgende af denne investering jf. BEK 1358 af 3. december 2013.

Energispareaktivitet
Bjerringbro Elværk a.m.b.a. har i 2014 været pålagt at udføre energibesparelser på i alt 3.546 MWh. Selskabet
har i reguleringsåret opnået det præcise energisparemål på 3.546 MWh. Til opnåelse af de realiserede energibesparelser har der været omkostninger på 1.751 t.kr. Selskabet opkræver ikke en særskilt tarif for energibesparelser, hvorfor indtægten er opgjort til det tilsvarende beløb. Selskabet har derved ingen difference vedrørende energiaktiviteter ultimo 2014.
Bjerringbro Elværk a.m.b.a. anvender ekstern leverandør til opnåelser af energisparemålene. Selskabet har
derfor ingen lagerbeholdning af energibesparelser, da eventuelle ekstra energibesparelser ligger hos den eksterne leverandør.
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Anvendt regnskabspraksis
Reguleringsregnskabet for Bjerringbro Elværk a.m.b.a er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i
bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder
samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af marts 2015.
Formålet med aflæggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivitet, der
kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2014 opkrævede indtægter og Bjerringbro Elværk
a.m.b.a 's fremtidige reguleringspris for distributionsvirksomheden.
Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. I forhold til
den regnskabspraksis, der følger af bestemmelseme i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer
for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer, Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af marts 2015 med tilhørende vejledning for afvikling af differencer samt
selskabets eksterne årsrapport. Der er anført præcisering af regnskabspraksis for udvalgte omrader.
Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven og der indgår ikke sammenligningstal i regnskabet.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2013 vedr. indtægter, omkostninger og aktiver for Bjerringbro Elværks indtægtsrammeregulerede økonomi med undtagelse af behandlingen af gevinst/tab ved salg af
anlægsaktiver jf. Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af marts 2015.

Præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder
Driftsmæssige indtægter
Driftsmæssige indtægter indeholder indtægter fra den bevillingsmæssige aktivitet, herunder provenu fra Bjerringbro Elværk a.m.b.a 's egne nettariffer, abonnementsindtægter og modtagne tilslutningsafgifter fra distributionsvirksomheden. Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 40 ar, svarende til afskrivningsperioden for de anlæg, som tilslutningsafgifteme vedrører.
Nettab
Selskabets nettab er estimeret ud fra målinger af den transporterede elektricitet. Omkostningerne ved nettab
indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår samt de hertil hørende
omkostninger vedrørende PSO og betaling til overliggende net.
Afskrivninger
Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. Afskrivning
sker efter de i indtægtsrammebekendtgørelsen fastlagte afskrivningshorisonter.
Netaktiver
Værdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.

Bjerringbro Elværk
CVR-nr.: 23312115

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/
Kun hvide felter skal udfyldes
1. Indtægter og viderefakturering
1.1 Driftsmæssige indtægter i 2014

2.450.256 kr.

1.2 Heraf andre indtægter
1.3 Er der i 2014 sket et bortfald af andre indtægter?

0 kr.
Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1
1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

kr.

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

28.702.000 kr.

2. Omkostninger
2.1 Driftsomkostninger i 2014

2.622.411 kr.

3. Leveret mængde
3.1 Leveret mængde elektricitet i 2014

84.041.371 kWh

4. Netaktiver
4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2014

15.123.267 kr.

4.2 Eventuelle primokorrektioner

kr.

4.3 Årets nødvendige nyinvesteringer

kr.

4.4 Årets nyinvesteringer

137.489 kr.

4.5 Årets reinvesteringer

kr.

4.6 Årets afskrivninger

849.747 kr.

4.7 Årets afgang af netaktiver

kr.

4.8 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2014

14.411.009 kr.

5. Nettab
2004
5.1 Fysisk nettab

2014

1.299.000

5.2 Nettabsomkostning

847.974 kWh

158.810

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

269.976 kr.

0

0 kr./kWh
Ja

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

Nej
Nej

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?

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da udfyldes pkt. 6.4 og/eller 6.6
Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter
6.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

3.037.459 kr.

6.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde
6.5 Leveret mængde i 2004

102.753.254 kWh

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

kWh

7. Pensionsaktiver
7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2014

kr.

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver

kr.

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2014

-

kr.

8. Opgørelse af differencer
8.1 Årets opståede difference 2014

0 kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)
2014
9.1 Årets opståede difference

2015

2016

-

kr.

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

kr.

9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2015 og/eller 2016

kr.

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2014

kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)
2014

2015

10.1 Forventet indtægtsramme
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 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)

2016

2.400.000

2.400.000 kr.

2.400.000
-

1.900.000 kr.
500.000 kr.

(272.928)

(430.297)

(466.305) kr.

(11.190)

(17.642)

(19.118) kr.

-

500.000 kr.

(129.232)

kr.

(413.350)

(447.939)

-

kr.

(16.947)

(18.366)

-

kr.

(430.297)

(466.305)

-

kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2014, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2016.
11. Opgørelse af forrentning
11.1 Forrentningsloft
11.2 Virksomhedens forrentningsprocent
11.3 Opnået forrentning
11.4 Merforrentning

4,084 pct.
(7,831) pct.
(1.151.134) kr.
-

kr.

12. Energispareydelse
12.1 Realiseret energibesparelse
12.2 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse
12.2.1 Heraf administrationsomkostninger
12.2.2 Heraf øvrige omkostninger
12.3 Indtægter opkrævet i forbindelse med årets energibesparelse

3.546.000 kWh
1.750.772 kr.
0 kr.
1.750.772 kr.
1.750.772 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet
Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger her.

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet
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.

