Struer Forsyning Elnet A/S
CVR-nr.: 21599182

Ja
Nej

Reguleringsregnskab 2017
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/
Kun hvide felter skal udfyldes
1. Indtægter og viderefakturering
7.764.021 kr.

1.1 Driftsmæssige indtægter

174.604 kr.

1.2 Heraf andre indtægter
Nej

1.3 Er der i 2017 sket et bortfald af andre indtægter?

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1
kr.

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

1.061.562 kr.

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar
2. Omkostninger
2.1 Driftsomkostninger

6.348.211 kr.

3. Leveret mængde
56.215.534 kWh

3.1 Leveret mængde elektricitet
4. Netaktiver

83.029.002 kr.

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2017

kr.

4.2 Korrektion ifm. fusion
4.3 Eventuelle primokorrektioner

kr.

4.4 Årets samlede investeringer

2.876.127 kr.

4.5 Årets afskrivninger

3.488.942 kr.
kr.

4.6 Årets afgang af netaktiver

82.416.187 kr.

4.7 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2017
5. Tab på debitorer
5.1 Ansøges der om forhøjelse af indtægtsrammen for 2017 som følge af tab på debitorer?

Nej

Vælg ja eller nej i listen

5.2 Tab på debitorer i 2017*

kr.

5.3 Hel eller delvis dækning af tab**

kr.
-

5.4 Forhøjelse af indtægtsrammen for tab på debitorer

kr.
kr.

5.5 Tab på debitorer i basisåret 2004 ***

*Tab på debitorer, som ikke skyldes elhandelsvirksomheders manglende betalinger, indberettes ikke i pkt. 5.2, men skal fortsat indgå i reguleringsregnskabets driftsomkostninger i pkt. 2.1.
**Evt. indkomne beløb anført i pkt. 5.3 skal også indgå som negative omkostninger i pkt. 2.1.
*** Pkt. 5.5 udfyldes kun såfremt virksomheden ikke angav et beløb ved indberetning af reguleringsregnskabet for 2016
6. Nettab
2004

2017

6.1 Fysisk nettab

2.848.624

1.575.998 kWh

6.2 Nettabsomkostning

1.306.664

1.043.286 kr.

0,46

6.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

0,66 kr./kWh
Ja

7. Praksisændringer
7.1 Er der i 2017 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen
7.2 Påvirker praksisændringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh?

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da udfyldes pkt. 8.4 og/eller 8.6
Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter
8.064.680 kr.

7.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

kr.

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

69.510.825 kWh

7.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

kWh

8. Pensionsaktiver
kr.

8.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2017

kr.

8.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver
-

8.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2017

kr.

9. Årets afviklede og opståede difference
9.1 Årets dokumenterede afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år

950.000 kr.
1.340.686 kr.

9.2 Årets opståede difference i virksomhedens favør

-

9.3 Årets opståede difference i forbrugernes favør

kr.

10. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør
2017
10.1 Årets opståede difference

2018

2019

1.340.686

kr.

10.2 Midlertidig tarifnedsættelse

kr.

10.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2018 og/eller 2019

1.340.686

kr.
kr.

10.4 Opkrævning af difference opstået i 2017
11. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør
2017

2018

2019
1.340.686 kr.

11.1 Planlagt afviklet difference*
11.2 Overført difference (primo)

-

-

-

kr.

11.3 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halvår)

-

-

-

kr.

11.4 Årets opståede difference

-

11.5 Årets afviklede difference

-

-

1.340.686 kr.

11.6 Samlet difference (medio)

-

-

-

kr.

11.7 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)

-

-

-

kr.

11.8 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

-

-

1.340.686 kr.

kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2017, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2019.
12. Opgørelse af forrentning
12.1 Forrentningsloft

3,260 pct.

12.2 Virksomhedens forrentningsprocent

(2,001) pct.

12.3 Opnået forrentning

(1.682.446) kr.

12.4 Merforrentning

-

kr.

Indberetningspunkt 13. - 17. vedrører energispareydelser
Det indskærpes, at omkostninger og indtægter forbundet med realisering af energibesparelser skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger som angivet under punkt. 1.-12.
13. Nettoomkostninger til energispareaktiviteter
2017 (1/1- 29/6)

2017 (30/6-31/12)

13.1 Omkostninger til realisering af energibesparelser

2017
126.480 kr.

13.2 Omkostninger til administration

kr.

13.3 Indtægter ifm. realisering af energibesparelser
13.4 Nettoomkostninger

kr.
-

-

126.480 kr.

14. Tarif- og abonnementsindtægter
2017
14.1 Indtægter opkrævet ifm. energibesparende aktiviteter

2563150 kr.

Hvis netvirksomheden ønsker at udskyde dækningen af årets afholdte omkostninger til energibesparelser, skal tabel 15 udfyldes.
15. Fordeling og dækning af årets nettoomkostninger ifm. indtægtsrammen

I alt
2017

15.1.Nettoomkostninger afholdt i 2017

2018

2019

2020

2021 =(pkt.13.4)

126.480

126.480 kr.

Omkostninger afholdt i 2018
Omkostninger afholdt i 2019
Omkostninger afholdt i 2020
Omkostninger afholdt i 2021
15.2 Midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen

126.480

-

16. Energisparedifferencer i hhv. forbrugerens (-) og virksomhedens favør (+)
2017
16.1 Akk. energisparedifference ultimo 2015

kr.

16.2 Afvikling af den akk. difference ultimo 2015

kr.

-

-

-

16.3 Ikke afviklet difference (pkt.4.1-pkt.4.2)
16.4 Vejledende indtægtsramme for 2017 vedr.energispare

-

kr.

1.022.090 kr.

16.5 Tarifnedsættelse/-forhøjelse i året 2017

kr.

16.6 Indtægtsnedsættelse/-forhøjelse i året 2017, som følge af
tarifændring, jf. pkt. 16.5

kr.

16.7 Redegørelse for afvikling af for meget hhv. for lidt opkrævede indtægter til energibesparende aktiviteter fra tidligere regnskabsår
Selskabet har for 2017 opkrævet 2.563 t.kr. ifbm. energibesparende aktiviteter, da man forventede at kunne få leveret en stor mængde energibesparelser fra selskabets samarbejdspartner.
Samarbejdspartneren leverede dog kun for 126 t.kr. energibesparelser.
Disse er indberettet for 2017, men fakturaen er først modtaget i 2018, og omkostningen er derfor ikke kommet med i 2017 årsregnskabet.
Selskabet har på denne baggrund opkrævet 2.437 t.kr. for meget. Denne overdækning forventes afviklet i 2019.

Hvis årets indberettede energibesparelser ikke er fuldt ud realiseret ved omkostninger og indtægter omfattet af tabel 13, skal tabel 17 udfyldes.
17. Omkostninger afholdt til årets indberettede energibesparelser
2017 (30/6-31/12)
17.1 Omkostninger til realisering af energibesparelser

-

17.2 Omkostninger til administration

-

17.3 Indtægter ifm. realisering af energibesparelser
17.4 Nettoomkostninger

-

17.5 - Heraf omkostninger til realisering af energibesparelser, jf. pkt. 5.1, som endnu ikke er realiseret

-

17.6 Omkostninger afholdt i året til realiserede og indberettede energibesparelser i året

2017
126.480 kr.
-

kr.

-

kr.

126.480 kr.
-

kr.

126.480 kr.

17.7 Omkostninger afholdt i tidligere år, som er forbundet med de indberettede energibesparelser i året
-2016

kr.

-2015

kr.

-2014

kr.

-2013

kr.

-2012

kr.

-2011

kr.

-2010

kr.

I alt tidligere år

-

17.8 Omkostninger i alt forbundet med de indberettede energibesparelser i året

-

-

kr.

126.480 kr.

18. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

19. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet
Indberetningen af reguleringsregnskabet for 2017 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 § 31, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets
vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2017.

