Bilag 1 – oversigt over ansøgninger om nødvendige ny investeringer.
Oversigt over indsendt ansøgninger for EnergiMidt Net :
Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med etablering ekstra slukkespolekapacitet i
2014.
Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med etablering af fjernaflæste målere. Indsendt
sammen med reguleringsregnskabet for 2014.

EnergiMidt Net A/S
CVR-nr.: 28331878

Reguleringsregnskab 2015
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

544.005.241 kr.

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

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

749.875.527 kr.

2. Omkostninger
2.1 Driftsomkostninger

196.887.897 kr.

3. Leveret mængde
3.1 Leveret mængde elektricitet

2.591.829.428 kWh

4. Netaktiver
4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2015

3.530.916.714 kr.

4.2 Korrektion ifm. fusion

14.411.009 kr.

4.3 Eventuelle primokorrektioner

kr.

4.4 Årets nødvendige nyinvesteringer

32.498.210 kr.

4.5 Årets nyinvesteringer

21.382.489 kr.

4.6 Årets reinvesteringer

56.370.095 kr.

4.7 Årets afskrivninger

180.201.876 kr.

4.8 Årets afgang af netaktiver

1.387.222 kr.

4.9 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2015

3.473.989.418 kr.

5. Nettab
2004
5.1 Fysisk nettab

2015

140.781.956

5.2 Nettabsomkostning

129.296.920 kWh

62.736.755

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

69.107.539 kr.

0,45

0,53 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?

Nej

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

454.944.311 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

2.825.820.436 kWh

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

kWh

7. Pensionsaktiver
7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2015

kr.

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

kr.
-

kr.

8. Årets afviklede og opståede difference
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

40.000.000 kr.
75.259.625 kr.
-

kr.

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

2016

2017

110.261.273

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

68.472.558

9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2016 og/eller 2017

41.788.715

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2015

kr.
kr.
kr.
41.788.715

kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør
2015

2016

2017

10.1 Forventet indtægtsramme

kr.

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

kr.

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*

-

-

-

kr.

10.8 Samlet difference (medio)

-

-

-

kr.

10.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)

-

-

-

kr.

10.10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

-

-

-

kr.

*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.
3,773 pct.
133.702.534 kr.
(0) 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)

kr.
kr.
kr.
kr.

114.425.000 kWh
66.366.836 kr.
11.080.833 kr.
55.286.003 kr.
0,48 Øre/kWh

12.4 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse
66.366.836 kr.
**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.
13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet
Energibesparelser: Vi opkræver ikke en separat tarif for energibesparelser, hvorfor indtægten er lig med omkostningen. Fordelingen af investeringer mellem ny og reinvesteringer er baseret på et vist skøn.

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.

