


 

 

 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for 2014 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor 
klasse C virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet af lov om elforsyning.   

Nord Energi Net A/S er det fortsættende selskab efter fusionen af selskaberne ESV Net A/S og ENV Net 
A/S pr. 1. januar 2012. 

Med virkning fra 1. januar 2014 er Nord Energi Net A/S fusioneret med Tårs Elnet A/S med Nord Energi 
Net A/S som det fortsættende selskab. 

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år vedrørende indregning af tab på debito-
rer, jf. nedenfor.  Den øvrige regnskabspraksis er uændret. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet ud fra årsrapporten. 

Forskelle mellem anvendt regnskabspraksis i årsrapporten og reguleringsregnskabet er som tidligere: 

Indtægter og omkostninger vedrørende energispareaktiviteter er fratrukket driftsmæssige indtægter og 
driftsomkostninger i reguleringsregnskabet. 

Regnskabsposten "Arbejde udført for egen regning" i årsrapporten reklassificeres til posten "Driftsom-
kostninger" i reguleringsregnskabet.  

Viderefakturering fra overliggende net fratrækkes fra "Nettoomsætning" og "Køb af el m.v." i årsrap-
porten. Nettabsomkostninger vedrørende overliggende net og eget net er medtaget i "Driftsomkostnin-
ger" i reguleringsregnskabet. 

Tab på debitorer medtages som omkostninger.  Sidste år blev tab på debitorer modregnet i omsætning.  
Der er foretaget korrektion af effekten af praksisændringen i 2004. Praksisændringen er sket som følge 
af oplysninger fra Energitilsynet. 

Udgiftsførte målere er aktiveret i reguleringsregnskabet. Dette medfører en tilpasning af "Eksterne om-
kostninger", "Afskrivninger" og "Netaktiver". 

Driftsførte demonteringsomkostninger vedrørende forventede nødvendige nyinvesteringer er fratrukket 
"Eksterne omkostninger". 

Finansielle poster i årsrapporten indgår ikke reguleringsregnskabet. 

Selskabet har ikke sideordnet aktivitet. 

Øvrige forhold 

Endnu ikke-godkendte og endnu ikke-ansøgte nødvendige nyinvesteringer 

Nødvendige nyinvesteringer medtages, når Energitilsynet har godkendt disse.  Indsendte, men endnu ik-
ke-godkendte ansøgninger oplyses særskilt, men indgår ikke i den foreløbige beregning af årets diffe-
rence. 

Arbejde pålagt af tredjemand 

Arbejde pålagt af tredjemand omfatter arbejde vedrørende kabelomlægning, flytning af installationer, 
påkørte kabelskabe m.v. betalt af tredjemand. 

Omsætningen og omkostninger er opgjort ud fra foreliggende registreringer. 

Fjernaflæste målere 

Tillæg til indtægtsrammen for fjernaflæste målere installeret i 2014 medtages i regnskabet, når Energi-
tilsynet offentliggør en beregningsmodel herfor. Denne model foreligger ikke på tidspunktet for under-
skrift af reguleringsregnskabet, hvorfor tillægget for fjernaflæste målere p.t. ikke er medtaget i de op-
gjorte differencer. 

 







Nord Energi Net A/S (må ikke benyttes)

CVR-nr.:

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

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

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

159.625.263 kr.

1.588.521 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

0 kr.

236.004.429 kr.

2. Omkostninger

74.942.233 kr.

3. Leveret mængde

848.559.211 kWh

4. Netaktiver

1.271.136.288 kr.

4.406.735 kr.

7.885.624 kr.

24.509.894 kr.

51.917.809 kr.

65.258.721 kr.

26.979 kr.

1.294.570.650 kr.

5. Nettab

2004 2014

35.701.902 42.559.662 kWh

12.954.890 23.309.921 kr.

0,36 0,55 kr./kWh

Ja

6. Praksisændringer Nej

Ja Vælg ja eller nej i listen

Ja Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæ ssige indtægter

126.238.130 kr.

Se redegørelse kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

905.477.531 kWh

905.477.531 kWh

7. Pensionsaktiver

0 kr.

0 kr.

-                                                 kr.

8. Opgørelse af differencer

15.072.399 kr.

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

2014 2015 2016

-                                                 kr.

0 kr.

Se redegørelse kr.

kr.

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

2014 2015 2016

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

*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.

1,460                                             pct.

19.344.385                                    kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse

33.379.778 kWh

14.978.349 kr.

0 kr.

14.978.349                                    kr.

14.978.349 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

4.2 Eventuelle primokorrektioner

Der er ikke vist afvikling af differencer, idet vi ikke er enige i Energitilsynets beregning heraf. Indtægtsrammen forventes forhøjet som følge af tillæg for fjernaflæste målere samt ansøgte, men endnu ikke godkendte 
nødvendige nyinvesteringer.  Herudover har vi i maj 2014 anmodet Energitilsynet om korrektion af tidligere indberetninger. Vi har endnu ikke fået svar på disse anmodninger. Vi ser os på denne baggrund ikke istand 
til at udarbejde en retvisende difference. Vi ønsker at opkræve alle differencer for 2014, såvel som tidligere år. Vi vil udarbejde en afviklingsplan så snart vi har et kvalificeret grundlag herfor.                                                          
Praksisændringen i 2014 vedrører tab på debitorer. Disse modregnes ikke længere i omsætningen. Praksisændringer for 2011 og 2012 er ikke indarbejdet i Energitilsynets tal for 2004. De driftsmæssige indtægter 
for 2004 er vist i vores redegørelse, hvortil vi henviser.

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

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

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2014

8.1 Årets opståede difference 2014

9.1 Årets opståede difference

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

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)

10.6 Årets opståede difference

10.7 Årets afviklede difference*

10.1 Forventet indtægtsramme

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

10.3 Planlagt afviklet 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)

11.1 Forrentningsloft

11.2 Virksomhedens forrentningsprocent

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


