














 

 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for 2016 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse C (stor) 

virksomhed med de tilpasninger, der følger af selskabet er omfattet af lov om elforsyning.   

 

Ændring af praksis for indtægtsførelse af tilslutningsbidrag 

NRGi Net A/S har i 2015 sendt en anmodning til Energitilsynet om stillingtagen til konsekvenserne ved 

ændring af regnskabspraksis for indtægtsførsel af tilslutningsbidrag fra faktureringsprincippet til 

periodiseringsprincippet. 

Energitilsynet udsendte i september 2015 en vejledning, der giver mulighed for regnskabsmæssigt at overgå 

til periodiseringsprincippet og samtidigt reguleringsmæssigt at bibeholde faktureringsprincippet. Endvidere 

vurderede Energitilsynet at de af NRGi Net A/S fremlagte beregningsmæssige principper og datagrundlag kan 

anvendes i beregningen af indtægtsrammens korrektion fra og med tidspunktet for praksisændringen. 

NRGi Net A/S valgte i 2015 at bibeholde faktureringsprincippet i reguleringsregnskabet og overgå til 

periodiseringsprincippet i årsregnskabet. 

Fra og med 2016 ønskes der i reguleringsregnskabet, at overgå til periodiserinsprincippet. 

I forbindelse med indberetningen af reguleringsregnskabet for 2016, er anmodning om ændring af 

regnskabspraksis indsendt til Sekretariatet for Energitilsynet. 

Anmodningen og tilknyttet datagrundlag og beregninger som viser forventninger til 

indtægtsrammekorrektion er udarbejdet ud fra Energitilsynets udsendte vejledende udtalelse i september 

2015. 

 

Indregning af gebyrindtægter 

NRGi Netservice A/S varetager debitorfunktion for NRGi Net A/S.  

Modtagne gebyrindtægter overdrages til NRGi Net A/S. 

 

Fjernaflæste målere 

Investeringer i fjernaflæste målere fra og med 2014 afskrives over 15 år i såvel årsregnskabet som 

reguleringsregnskabet.  

For investeringer i tidligere år afskrives der over en 15 årig periode i årsregnskabet, hvorimod der i 

reguleringsregnskabet afskrives over en 10 årig periode. Endvidere er der i årsregnskabet i tidligere år 

foretaget delvise straksafskrivninger af investeringer i fjernaflæste målere. 

 



 

 

Reguleringer 

Indtægter og omkostninger vedrørende energispareaktiviteter indregnet i årsrapporten for 2016 er 

fratrukket posterne "Driftsmæssige indtægter" og "Driftsomkostninger" i reguleringsregnskabet.  

Indtægter og omkostninger vedrørende ændring af netaktiver, som gennemføres af hensyn til tredjemand er 

fratrukket posterne ”Driftsmæssige indtægter” og ”Driftsomkostninger” i reguleringsregnskabet. 

Indtægter og omkostninger vedrørende påkørselssager medregnet under regnskabsposterne "Andre 

driftsindtægter" og "Direkte omkostninger" i årsrapporten indgår i driftsmæssige indtægter og 

driftsomkostninger. 

 

Reklassifikationer 

Viderefakturering til overliggende net og systemansvar reklassificeres fra regnskabsposten "Direkte 

omkostninger" til "Nettoomsætning". 

Modtagne refusioner vedrørende tjenestemandspensioner er reklassificeret fra regnskabsposten "Andre 

driftsindtægter" i årsrapporten til "Driftsomkostninger" i reguleringsregnskabet. 

 



NRGi Net A/S

CVR-nr.: 21262498 Ja

Nej

Reguleringsregnskab 2016
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

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

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

254.696.710 kr.

4.737.940 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

187.486.677 kr.

2. Omkostninger

135.793.385 kr.

3. Leveret mængde

2.074.255.052 kWh

4. Netaktiver

2.078.769.339 kr.

0 kr.

-28.240 kr.

107.759.486 kr.

116.847.039 kr.

2.259.639 kr.

2.067.393.907 kr.

5. Tab på debitorer

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr. 

kr. 

-                                                 kr. 

5.149.513                                      kr. 

*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.

6. Nettab

2004 2016

59.891.054 73.050.389 kWh

22.323.791 38.340.447 kr.

0,37 0,52 kr./kWh

Ja

7. Praksisændringer

Ja Vælg ja eller nej i listen

Ja Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter

320.024.966 kr.

311.085.189 kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

2.180.155.017 kWh

kWh

8. Pensionsaktiver

68.877.728 kr.

0 kr.

68.877.728                                    kr.

9. Årets afviklede og opståede difference

53.000.000 kr.

191.237.517                                  kr.

-                                                 kr.

10. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør

2016 2017 2018

191.237.517                                  kr.

65.059.589 kr.

126.177.928 kr.

126.177.928 kr.

11. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør

2016 2017 2018

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2016, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2018.

12. Opgørelse af forrentning

3,568                                             pct.

3,568                                             pct.

75.234.214                                    kr.

0                                                    kr.

13. Energispareydelse

4.4 Årets samlede investeringer

1.1 Driftsmæssige indtægter

1.2 Heraf andre indtægter

1.3 Er der i 2016 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

3.1 Leveret mængde elektricitet

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2016

4.2 Korrektion ifm. fusion

4.3 Eventuelle primokorrektioner

6.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

4.5 Årets afskrivninger

4.6 Årets afgang af netaktiver

4.7 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2016

5.1 Ansøges der om forhøjelse af indtægtsrammen for 2016 som følge af tab på debitorer?

5.2 Tab på debitorer i perioden 1. april 2016 til 31. december 2016*

5.3 Hel eller delvis dækning af tab**

5.4 Forhøjelse af indtægtsrammen for tab på debitorer

5.5 Tab på debitorer i basisåret 2004

6.1 Fysisk nettab

6.2 Nettabsomkostning

9.1 Årets dokumenterede afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år

7.1 Er der i 2016 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

      Hvis ja, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen

7.2 Påvirker praksisændringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh?

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 8.4 og/eller 8.6

7.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

7.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring

7.5 Leveret mængde i 2004

7.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

8.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2016

8.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver

8.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2016

11.4 Overført difference (primo)

9.2 Årets opståede difference i virksomhedens favør

9.3 Årets opståede difference i forbrugernes favør

10.1 Årets opståede difference

10.2 Midlertidig tarifnedsættelse

10.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2017 og/eller 2018

10.4 Opkrævning af difference opstået i 2016

11.1 Forventet indtægtsramme

11.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

11.3 Planlagt afviklet difference*

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

11.6 Årets opståede difference

11.7 Årets afviklede difference

11.8 Samlet difference (medio)

11.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)

11.10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

12.1 Forrentningsloft

12.2 Virksomhedens forrentningsprocent

12.3 Opnået forrentning

12.4 Merforrentning



33.029.359 kr.

3.009.699 kr.

30.019.660                                    kr.

34.753.814 kr.

Ja

13.3.1 Redegørelse for afvikling af for mange henholdsvis for lidt opkrævede indtægter til energibesparende aktiviteter fra tidligere regnskabsår

14. Bindende midlertidig prisnedsættelse

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr. 

15. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

16. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet

13.1.1 Heraf administrationsomkostninger

13.1 Omkostninger til realiseret energibesparelse

14.1 Er der foretaget bindende midlertidige prisnedsættelser i 2016?

14.2 Bindende midlertidig prisnedsættelse

Indberetningen af reguleringsregnskabet 2016 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 2016.

13.1.2 Heraf øvrige omkostninger

13.2 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparende aktiviteter

13.3 Har netvirksomheden i 2016 afviklet for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb til 
energibesparende aktiviteter i tidligere regnskabsår (energisparedifferencer)?

Vælg ja eller nej i listen. Hvis ja, så skal virksomheden udfylde felt 
13.3.1 eller vedlægge et bilag med en redegørelse for afviklingen.

NRGi Net har før 2016 opkrævet særskilt tarif for energibesparelser. Som følge heraf er der hvert år opstået energisparedifference, som efterfølgende er indregnet i efterfølgende års energisparetarif. Ultimo 2015 
androg den akkumulerede energisparedifference 1.724.455 kr. Den akkumulerede underdækning ultimo 2015 er indregnet i opkrævede indtægter i forbindelse med energibesparende aktiviter i 2016 (pkt. 13.2). Med 
virkning fra 1. april 2016 indførte NRGi Net en ny tarifmodel, hvorved den hidtidige praksis med særskilt tarif for energibesparelser ophørte. Fremadrettet indregnes årets afholdte omkostninger i opkrævede indtægter, 
hvorfor der ikke fremadrettet vil opstå energisparedifferencer.


