Reguleringsregnskab 2011 - mængdebaseret
Sag Nr.
Selskab
CVR Nr.
P Nr.

NRGi Net A/S
21 26 24 98

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde
1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011
1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet
1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar
1.4 Driftsomkostninger
1.5 Leveret mængde elektricitet i 2011
1.6 Budgetteret leveret mængde elektricitet for 2012
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2.112.973.000
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kr.
kr.
kr.
kWh
kWh
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kr.

66.029.171
0
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1.967.933.385

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

104.639.914
20.927.983
83.711.931

kr.
kr.
kr.

52.270.000
52.396.300
24.836.490
24.423.370

kWh
kWh
kr.
kr.

2. Netaktiver
2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2011
Årets afskrivninger
2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer
2.3 Årets nyinvesteringer
2.4 Årets reinvesteringer
2.5 Årets afskrivninger
2.6 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2011

3. Pensionsforpligtelser
3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2011
3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser
3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 2011

4. Energispareaktivitet
4.1 Virksomhedens pålagte energisparemål
4.2 Faktiske opnåede besparelse
4.3 Omkostninger til opnåelse af energisparemål
4.4 Faktiske opkrævede indtægter i forbindelse med energispareaktivitet

5. Nettab
2011
78.532.864
41,9010

2004
59.891.054
37,2740

De grå felter udfyldes automatisk.

5.1 Beregnet nettab
5.2 Gennemsnitlig årlig elpris
5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris)

22.323.779

5.4 Ønsker selskabet en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab (ja/nej)

kWh
øre/kWh
32.906.047 kr.

ja

6. Andre driftsmæssige indtægter
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Andre driftsmæssige indtægter
18.011.302
15.599.226
22.633.063
23.300.638
27.004.207
24.139.975
22.835.462
12.888.466

Medgået omkostninger til andre
driftsmæssige indtægter
4.106.537
2.750.622
7.331.941
7.766.016
9.217.080
6.161.606
5.361.893
8.312.364

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

7. Afvikling af difference
7.1 Årets difference 2011

360.698.656 kr.

7.2 Difference i selskabets favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)
Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk.

7.2.1 Årets opståede difference
7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse
7.2.3 Beholdt difference

2009
293.935.884
293.935.884
-

2010
387.398.281
387.398.281
-

7.2.4 Afviklet difference 2009
7.2.5 Afviklet difference 2010
7.2.6 Afviklet difference 2011

2011
360.698.656
339.295.937
21.402.719

-

2012

2013
kr.
kr.
kr.

-

-

kr.
kr.
21.402.719 kr.

7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)
Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk.

7.3.1 Overført difference (primo)
7.3.2 Strafrenter af overført difference (1. halvår)

2011

2012 *
-

2013 *
-

-

kr.
kr.

7.3.3 Årets opståede difference
7.3.4 Årets afviklede difference*
7.3.5 Samlet difference (medio)

-

-

-

kr.
kr.
kr.

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår)
7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo)

-

-

-

kr.
kr.

*) Sekretariatet bemærker, at disse beløb alene skal vedrøre differencer opstået i 2011 eller tidligere.
Bemærkninger til afsnit 7.3:
Strafrenterne på den overførte difference (primo) (punkt 7.3.1) og den samlede difference (medio) (punkt 7.3.5) er beregnet ved brug af en rentesats svarende til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. juli 2011
plus 7 procentpoint. I 2011 er strafrentesatsen 1,3 + 7 = 8,3 pct.. I 2012 og 2013 er anvendt samme rentesats som i 2011, eftersom de gældende satser for 2012 og 2013 endnu ikke er kendt. Strafrenterne i
2012 og 2013 er derfor foreløbige.

8. Øvrige bemærkninger
8.1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor

Ref. pkt. 6. Reduktionen i andre driftsmæssige indtægter skyldes bortfald af gebyrindtægter (se indsendte gebyrredegørelse). Ref. pkt. 9: Ansøgning om godkendelse af nødvendige nyinvesteringer for
2009 kr. 66.919.855 er indsendt og kvittering herfor er modtaget 4. januar 2011. Ansøgning om godkendelse af nødvendige nyinvesteringer for 2010 kr. 61.711.859 er indsendt og kvittering herfor er
modtaget 18. maj 2011. For begge ansøgninger gælder, at vi endnu ikke har modtaget resultatet. Ansøgning om forhøjelse af indtægstrammen vedrørende nødvendige nyinvesteringer for 2011 kr.
66.029.170 er endnu ikke indsendt.

9. Øvrige oplysninger
Indberetning af reguleringsregnskabet registreres først hos Energitilsynet, når virksomhedens revisor har påtegnet regnskabet.
Følgende materiale fremsendes særskilt:
9.1 Opgørelse over indsendte dispensationsansøgninger, der endnu ikke er behandlet af Energitilsynet.
Ledelsespåtegning og revisorpåtegning

