


Energitilsynet
Nyropsgade 30
1780 København V

Redegørelse i henhold til s 29 i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægts-

rammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov

om elforsyning

Afuikling af differencer

Ejby Elnet A.m.b.a. har beregnet følgende difference vedrørende reguleringsåret20ll:

kr.

Driftsmæssige indtægter i20ll, pkt. 1.1

Opkrævning af difference fra reguleringsaret 2009

Beregnet indtægtsramme for 2011

Forhøjelse afreguleringsprisen som følge afstigende omkosfiringer til nettab

Effektivitetskrav for reguleringsårene 2008 - 2010 (indeks og mængdereguleret)

Effektivitetskrav 20 I I
Korrektion vedrørende energispareaktivitet i 2004

Korrigeret indtægtsramme for 2011

Difference i selskabets favør vedrørende reguleringsåret 2011

Pr.31. december 20llhar selskabet følgende difference i selskabets favør:

Difference i selskabets favøt vedrørende reguleringsåret 2010

Opkrævning af difference fra reguleringsåret 2009

Driftsmæssige indtægter i 201 l, jævnfør pkt. 1 . I
Korrigeret indtægtsramme for 2011

Difference i selskabets favør pr. 31. december 20ll

2011

r.842.713
-515.337

1.327.376

r.729.989
5.019

-110.345
-54.730
-57.612

1.512.32r

r84.945

181.946
sr5.337

-t.842.713
t.512.32r

366.89r

Ejby Elnet A.m.b.a. vrli2012 indregne en stigning i tariferingen af kWh priserne til dækning af oven-

nLvnte difference i selskabets favør pr.3 I . december 20ll på i alt 366.89 I kr'
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Opnået forrentning i 20 1 I
Ejby elnet A.m.b.a. har i20ll opnået følgende forrentning og forrenfiringsprocent før afuikling af dif-

ference fra tidligere reguleringsår:

kr. 20Ll

Resultat af primær drift i henhold til årsrapporten for 2011

Opkrævet underdækning fra tidligere år

Difference fta2011 som ønskes opkrævet

Forrentning for reguleringsåret 2011

Netaktiver pr. 3 1. december 201 I
Tillæg på2%

Nødvendig kapiøl pr. 31. december 2011

Forrentningsprocent for reguleringsåret 20ll (o )

408.983
-515.337
t84.945

78.591

4.107.007
82.140

4.189.147

1,88

Såfremt Energitilsynet ikke kan godkende den opgjorte forrenbringsprocent, forbeholder selskabet sig

ret til at korrigere differencen fra 201 1 som ønskes opkrævet på i alt I 84.945 kr.

,4Endrede forhold, som bevirke\ øt reguletingsprisen skulle høve været hævet

Ejby Elnet A.m.b.a. har i henholdsvis 201| og2004 realiseret følgende nettab:

20tl 2004 Ændring

Faktisk tab i ledningsnettet og transformere i kWh

Nettab i kr.

Nettab i ørelkWh

Pristalsregulering udmeldt af Energitilsynet for regu-
leringsaret 2011

Nettab i ørelkWh (pristalsreguleret)

252.857 136.064

92.723 35.499

36,67 26,09

126,42

32,98 3,69

I

De ændrede omkostninger til nettab, som følge af ændringer i elpriserne kan herefter beregnes til:

136.064 kwh * 3,69 øre i alt 5.021 kr.

I henhold til $ 12, stk. 1, nr.3 bekendtgørelse 335 af 15. april 20ll om indtægtsrammer for
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, ansøger

selskabet om, at indtægtsrammen for 201I hæves med 5.021 kr.

36,67

r540118 I



Ejby, den 3l.mq2012

Børge Klausen
formand

1540118_r



Requleringsregnskab 201 1 - mængdebaseret

iao Nr.

ielsl(ab
:VR NT 1569581 1

tNr '1000962388

1. lndtægter, omkostninger og leveret mængde

I Driftsmæssioe indtæoter i 2011 1.842.7',13

1.2 Heraf andre indtæoter. som virksomheden oonår ved driften af den bevillinospliqtiqe aktivitet 0
3 Vialcrefekilrrerino lil overliooende net- oo svstemansval I 241 023
4 Driftsomkostninoer 929.407

1.5 Leveret mænode elektricitet i 201 1 15.803.457

1 .6 Budoetteret leveret mænqde elektricilellor 2012 15.900.000

2. Netaktiver

kt

.6 Værdi af netaktiver or. 31. december 201 1

3. Pensionsforpligtelser

4. Energispareaktivitet

4.1 Virksomhedens oålaote eneroisoaremål 368 000

1.2 Faktiske oonåede besoarelse 368.000

99.284

4.4 Faktiske ookrævede indtæqter i forbindelse med eneroisoareaktivitet 99.284

kwh
kwh

5. Nettab

"t 
a,'"a,-tt"tat15.4 Ønsker selskabet en evt. forhøjel



7. Afvikling af difference

ft.

7.2 Difference i selskabets favør (positiv diff€renco mellem ddftsmæssige indtægter og indtægtsrammo)

/.2.3 Beholdt difference

7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægt€r og indtægtEtammo)

*) Sokretariåtet bemærker, at disse beløb alene skal vedprc diffsroncer opstået i 201 1 6llor tldligere'

Bemærkninoer tll afdnit 7.3:

plus 7 prcentpoint. | 201 1 or stEfrentesatse

2012 og 20'13 er derfor foreløbige.

7.3.2 Strafrenter af overført difference (1.

7.3.5 Samlet difference

7.3.7 Samlet difference inkl.

8, Øvrige bemærkninger

9. Øvrige oplysninger

Indberetning af reguleringsregnskabet registreres først hos Energitilsynet, nåt virksomhedens revisor har påtegnet regnskabeL

Følgende materiale fremsendes særskilt:

9.1 Opgørelse over indsendte dispensationsansøgninger, det endnu ikke er behandl€t af Energitilsynet.

Ledelsespåtegning og revisorpåtegning



Ledelseserklæring vedrørende reguleringsregnskab 20ll - mængdebaseret

Til Energitilsynet

Reguleringsregnskabet for Ejby Elnet A.m.b.a. for reguleringsåret 2011 er aflagt i overensstem-

melse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning,

Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af apÅl 2072 samt

Energitilsynets "Retningslinier for indberetning af afriklingsplaner for differencer" af 24. april
20t2.

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal:

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011 (kr.)

1.4 Driftsomkostninger (kr.)
1.5 Leveret mængde i 2011 (kwh)
2.6Yærdi af netaktiver 31. december 201I (kr.)

t.842.713
929.407

15.803.457

4.t07.007

Differencen i selskabets favør pr.31. december 20ll på i alt 367 tkr. vil blive indregnet i
tarifferne for 2012 og opkrævet fra forbrugerne.

I henhold til $ 12, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse 335 af 15. april20ll om indtægtsrammer for
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning vil
Ejby Elnet A.m.b.a. i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskab for 2011, ansøge om

at få hævet reguleringsprisen for 201I som følge af stigende omkostninger til nettab.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige

skøn for forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere
reguleringsår og er i øvrigt den salnme regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne

årsrapport for regnskabsåret 2011. Vi finder endvidere den samlede præsentation af
reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for fuldstændig og retvisende.

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan således danne grundlag for
Energitilsynets kontrol af de i 2011 opkrævede indtægter og Ejby Elnet A.m.b.a.'s fremtidige
reguleringspris.

Ejby, den 3l.maj2012

rF{ flj '/""4*
Børge Klausen
formand

t540126 |

*ud'Ftr'*r""
nåstformand



Niåffi

Brklæring afgivct nf u*fltx:ngig rcvisor

Til Bncrgitil.rl'nef

Vi harrcvidcrut rugulcringsregnskrtrct nrcd tillrun:nde leclclscserkla:rirrg lirr rcgulcrirrgsårct
l0l l for l3jbv lilrrct Å.rn.b.a.- CVR-rrr. l5 69 ili I l. dcr cr udarlrc.jclct clicr rcglcrnc i bckcndt-
gorclsc i35 al' 15. a1:ril J0 I I orn indtiugtsrrrnrner lbr ncn'irksonrlrcrler og rcgionalc transuris-
sir:nsvirksontltccler orttl'attet at'lov ()ut cllirls-vnirrg. lirrergitilsyncts vc.ilcdning onr indbcrctnirrg
af rcguleringsrcgnsklb a{'april J0 ll. sarut l:rrcrgitilsyrtcts "[{ctnirrgslilrjcr lor inclberctniug rl'
afviklingsplancr lbr difl'ercncer" al'2,1. rrpril 20 11.

Regu lcri ng-srcgnsknbct uclv iser lbl gcrrdc lruvcdta l :

l.l Drilisrnæssige ind[ugtcr i3(]l | (kr.l
1.4 Drilisonrkostnirrgcr (kr-)
1.6 Værdi af rrstaktivcr i L deccrtrlrt:r l0l I { kr. }

Selskabcts ledclsc ltar itnsvarel lbr rcgulcringsrcsrrskabet rncd tillrorurrtlc lcdelscserklæring. Vo-
rcs ansvar cr pii glrundla*q flf vorcs rcvisiott lt r|tltrl'kkc cn konklusiorr hcrorn.

Ilen udforte rtfitiiott

Vi hirr udfirrt votcs arbcjcle i ovcrcnsslcnrrne lsc rrrcd dcn intcruationllc stanclarcl crrr alrdrc cr-
klæringsopgavcr tttcd sikkcrhed og vdcrligcrc krav illrlge tiansk rcr,isnrlov:rivning rnctl lrcnlrlik
på at opnir hoj grad al'sikkcrhcd lbr. at rcgulcrirrssrcgnskattct nlcd tillrorcntlc lcdclscscrkltrring
ikke indeholder viescntlig f'ejlinlbrrrration. lln'isitrncn onrlilttcr stikpror"cvis undcrsosclsc al-irr-
formation- clcr unclcrrlottcr cle i rcgulcrirtgsrcurrskabct nrccl tillrore'rulc lcdclscser.klærirr_u;rnlirrlc
bclob og o;rlysnirr-ucr. l{cvisiolrqn ourlirttcr cndviclcre srillirrglatcn til dcn al'leclelscn anvclcltc
rcgnskabspraksis og til dc va:scntligc skorr. solrr lcclclsen lrar rrdovct. l)ct cr vorcs oplirttclsc. at
den udlortc rc\/i$ion givcr ct tilstrækkcligt grurrdlag lirr vorcs korrklu.siol.

Eonklusiott

Dct er vorcs opfitttclsc. at rcgulcringsrcgnsknhct nrccl tillrorcndc lcdclscspåtcgninrr l'or 20 1 | lbr
I'.-ib1' lilnet .Å.ln.h.a. i al vir:sentlighcrl cr udirrbc-jcbl i uvcrcrrsslcnrrnslsc nrcd reglJnrc i 6c-
k*ndtgorelsci-3ial'l5.april l0llortrindtcgtsrnnrnerlirrnctvirksorrrhctlcrogrcgionalctrans-
missionsvirksotnltcdcr <llnlattet al'lov ortr cllirrs-vnins. Ilncrqitilsvrrcts veilcclni*g irn in46cr.ct-
ning af rcgulcringsrcgrskab af april f0 ll. slrrrt l:rrergitilsl,ncts ',ltcrningslin-ier filrr irrcltrcrctrring
af aft'iklin*csplattcr tbr dillbrenccr" itl'a.1. aglril 30 12. og at vrcscrrtligc tbrhold. dcr karr piivirkc
sclskabcts rcgulcrirtg-sltris- cr rncdtugct i rc$ulcrirrgsrcgrrslinbct trglcllcr ornlal[ i lc4clscscrklæ-
rinsen.

Svcrrdborg. dcn i I . rrrai t0 l3
KPiVIG

l.lt.ll.7l-i
919.J07

l. t07.007

rcl llcr isiunspirnncrsclskab

Ca{stcliMollcr
slaLsau[. r(:visttr

'lil{00 | | l(l$l l,l5ll0{f I l:rtluring regulcringsrcgrrsklh l{} | |


