
VIRKSOMHEDSNAVN

CVR-nr. Ja

Nej

Reguleringsregnskab 2018
Reguleringsår 2018

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

kr.

kr.

kr.

2. Omkostninger

kr.

kr.

2.3 Heraf afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden 1. januar 2000 kr.

kr.

4. Aktivbase

kr.

kr.

4.3 Afskrivninger i reguleringsåret af netaktiver idriftsat senest 31. december 2017 kr. 

kr.

kr.

5. Tab på debitorer

Vælg ja eller nej i listen

kr. 

kr. 

*Evt. indkomne beløb anført i pkt. 5.3 skal også indgå som negative omkostninger i pkt. 2.1 og 2.4.

6. Nettab

kWh

kWh

kr./kWh

*Pkt. 6.3 indeholder omkostninger til overliggende net (inkl. PSO).

Ja

7. Praksisændringer

Vælg ja eller nej i listen

8. Indikatorer

stk.

stk.

2.2 Heraf omkostninger til nettab

2.4 Heraf omkostninger til tab på debitorer

4.1 Værdien ultimo reguleringsåret af netaktiver idriftsat senest 31. december 2017

4.2 Værdien ultimo reguleringsåret af aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet idriftsat fra 1. januar 2018

8.2 Antal stationer ultimo reguleringsåret

1.1 Indtægter i reguleringsåret

1.2 Heraf andre indtægter

1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

8.1 Antal målere ultimo reguleringsåret

7.1 Er der i reguleringsåret foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

      Hvis ja, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen

7.2 Hvilke regnskabspost(/-er) påvirker praksisændringen?

6.1 Fysisk nettab i reguleringsåret

6.2 Leveret mængde elektricitet i reguleringsåret

6.3 Gennemsnitlig omkostning pr. kWh nettab i reguleringsåret

4.4 Afskrivninger regnskabsklasse C i reguleringsåret (afskrivninger af aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet idriftsat fra 1. januar 2018)

4.5 Afskrivninger i reguleringsåret af aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet idriftsat senest 31. december 2017, som ikke er netaktiver

5.1 Ansøges der om forhøjelse af indtægtsrammen for reguleringsåret som følge af tab på debitorer?

5.2 Tab på debitorer i reguleringsåret*

5.3 Hel eller delvis dækning af tab i reguleringsåret, som netvirksomheden i et tidligere reguleringsår har fået indtægtsrammeforhøjelse for*

2.1 Driftsomkostninger i reguleringsåret



9. Nedsættelser

Ja/nej

9.2 Økonomisk gevinst/tab i forbindelse med salg af aktiver* kr.

9.3 Straksafskrivning på anlægget i reguleringsåret kr.

9.2 Omkostninger i forbindelse med demontering og skrotning af anlægget kr.

Antal og type

9.3 Beskrivelse

*Tab anføres som negative tal.

Indberetningspunkt 10 - 13 vedrører energispareydel ser
Det indskærpes, at omkostninger og indtægter forbundet med realisering af energibesparelser skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger.

10. Nettoomkostninger til energispareaktiviteter
10.1 Omkostninger til realisering af energibesparelser i reguleringsåret kr. 
10.2 Omkostninger til administration i reguleringsåret kr. 
10.3 Indtægter ifm. realisering af energibesparelser i reguleringsåret kr. 
10.4 Nettoomkostninger kr. 

11. Tarif- og abonnementsindtægter
11.1 Indtægter opkrævet ifm. energibesparende aktiviteter i reguleringsåret kr.

Hvis netvirksomheden ønsker at udskyde dækningen af årets afholdte omkostninger til energibesparelser, skal tabel 12 udfyldes.
12. Fordeling og dækning af årets nettoomkostninger  ifm. Indtægtsrammen

Reguleringsåret (år 0) År 1 År 2 År 3 År 4
12.1.Nettoomkostninger afholdt i reguleringsåret (år 0) kr. 
Omkostninger afholdt i år 1 kr. 
Omkostninger afholdt i år 2 kr. 
Omkostninger afholdt i år 3 kr. 
Omkostninger afholdt i år 4 kr. 

13.1 Akk. energisparedifference ultimo år-2 kr.
13.2 Afvikling af den akk. difference ultimo år-2 kr.
13.3 Ikke afviklet difference (pkt. 13.1-pkt.13.2) kr.
13.4 Vejledende indtægtsramme for reguleringsåret vedr.energispare kr.
13.5 Tarifnedsættelse/-forhøjelse i reguleringsåret kr.
13.6 Indtægtsnedsættelse/-forhøjelse i reguleringsåret, som følge af 
tarifændring, jf. pkt. 13.5 kr.

14. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

15. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

13. Energisparedifferencer i hhv. forbrugerens (-) og virksomhedens favør (+)

13.7 Redegørelse for afvikling af for meget hhv. fo r lidt opkrævede indtægter til energibesparende akt iviteter fra tidligere regnskabsår 

Indberetningen af reguleringsregnskabet registreres først hos Energitilsynet, når netvirksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet. Netvirksomhedens ledelse og revisor erklærer derved, at reguleringsregnskabet for reguleringsåret er udarbejdet i 
overensstemmelse med lov om elforsyning og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, og principperne i 
årsregnskabsloven samt Energitilsynets retningslinjer og Energitilsynets vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

9.1 Har virksomheden haft færre omkostninger i reguleringsåret, som følge af § 24, stk. 2, § 25, stk. 2, § 26, stk. 2, § 28, stk. 2, eller § 30, stk. 2, jf. 
indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1594/2017?

9.4 Antal nedtagne netkomponenter (til sparede driftsomkostninger) i reguleringsåret


