
Reguleringsregnskab 2011 - mængdebaseret

Sag Nr.

Selskab

CVR Nr.

P Nr.

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011 kr.

1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet kr.

1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar kr.

1.4 Driftsomkostninger kr.

1.5 Leveret mængde elektricitet i 2011 kWh

1.6 Budgetteret leveret mængde elektricitet for 2012 kWh

2. Netaktiver

2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2011 kr.

Årets afskrivninger

2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer kr.

2.3 Årets nyinvesteringer kr.

2.4 Årets reinvesteringer kr.

2.5 Årets afskrivninger kr.

2.6 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2011 kr.

3. Pensionsforpligtelser

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2011 kr.

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser kr.

3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 2011 kr.

4. Energispareaktivitet

4.1 Virksomhedens pålagte energisparemål kWh

4.2 Faktiske opnåede besparelse kWh

4.3 Omkostninger til opnåelse af energisparemål kr.

4.4 Faktiske opkrævede indtægter i forbindelse med energispareaktivitet kr.

5. Nettab

De grå felter udfyldes automatisk.

5.1 Beregnet nettab

5.2 Gennemsnitlig årlig elpris

5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris)

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

6. Andre driftsmæssige indtægter

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

40.082.726

240.566

52.820.814

0

3.212.601

3.212.601

6.983.915

5.902.000

0

0

-13.431.520

2.268.788

756.263

3.577.155

25119150

SEF Net A/S

15.992.573

291.186.019

240.250.000

237.011.582

9.953.005

2004

5.528.978                                               

56,0686

9.861.103

2011

284.356.705

34,1929

ja

253.055

Medgået omkostninger til andre 
driftsmæssige indtægter

343.847

1.091.480

Andre driftsmæssige indtægter 

333.575

240.566

219.827

238.427

3.403.222                                               

331.000



7. Afvikling af difference

7.1 Årets difference 2011 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. 2009 2010 2011 2012

7.2.1 Årets opståede difference 2.332.748              5.472.395              2.146.716              

7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse 646.716                 

7.2.3 Beholdt difference 2.332.748              5.472.395              1.500.000              

7.2.4 Afviklet difference 2009 -                         2.332.748              

7.2.5 Afviklet difference 2010 5.472.395              -                         

7.2.6 Afviklet difference 2011 1.500.000              

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. 2011 2012 * 2013 *

7.3.1 Overført difference (primo) -                         -                         -                         kr.

7.3.2 Strafrenter af overført difference (1. halvår) -                         -                         -                         kr.

7.3.3 Årets opståede difference -                         kr.

7.3.4 Årets afviklede difference* -                         kr.

7.3.5 Samlet difference (medio) -                         -                         -                         kr.

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår) -                         -                         -                         kr.

7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) -                         -                         -                         kr.

*) Sekretariatet bemærker, at disse beløb alene skal vedrøre differencer opstået i 2011 eller tidligere.

Bemærkninger til afsnit 7.3:

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

8. Øvrige bemærkninger

8.1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor

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

Der henvises til §29 redegørelsen samt ledelsesærklæringen.

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

2012 og 2013 er derfor foreløbige.

2.146.716                                               
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