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Ledelsespåtegning vedrørende reguleringsregnskab 2016 - 
mængdebaseret 

Reguleringsregnskabet for Dinel A/S for reguleringsåret 2016 er aflagt i overensstemmelse 
med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, 
Energitilsynets vejledning af april 2017 om ”Indberetning af reguleringsregnskab 2016” samt 
Energitilsynets retningslinjer af april 2017 om ”Indberetning af afviklingsplaner for differen-

cer". 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (kr.) 191.880.158 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (kr.) 86.770.061 

3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 924.512.833 

4.7 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (kr.) 991.470.833 

9.1 Afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år (kr.) 22.407.939 

  

Differencen i virksomhedens favør pr. 31. december 2016 på i alt 7.755.007 kr. vil blive ind-
regnet i tarifferne for 2018 og opkrævet hos forbrugerne. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige 
skøn for forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere regule-

ringsår og er i øvrigt udarbejdet med udgangspunkt den samme regnskabspraksis, der er an-
vendt i selskabets eksterne årsrapport for regnskabsåret 2016. Vi finder endvidere den sam-
lede præsentation af reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for fuldstændig og 
retvisende. 

Såfremt Energitilsynets gennemgang af reguleringsregnskabet giver anledning til en over-
skridelse af forrentningsloftet, forbeholder vi os ret til at ændre i den anmeldte afviklingsplan 
for differencer, således forrentningsloftet ikke overskrides. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan således danne grundlag for Energitil-
synets kontrol af de i 2016 opkrævede indtægter og Dinel A/S’ fremtidige reguleringspris. 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til Dinel A/S (ansvarlig part) og Energitilsynet 

Konklusion  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Dinel A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i for-
hold til sidste år og konsistent med 2004. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet ud fra årsrapporten. 

Der er følgende forskelle mellem anvendt regnskabspraksis i årsrapporten og regulerings-
regnskabet: 

► Indtægter og omkostninger vedrørende energispareaktiviteter er fratrukket driftsmæs-
sige indtægter og driftsomkostninger. 

► Viderefakturering fra overliggende net og PSO reklassificeres fra ”Nettoomsætning” og 
”Køb af netydelser og el”. 
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Opgørelse af netaktiver 

Materielle aktiver i årsregnskabet for 2016 for Dinel A/S opgøres i henhold til anvendt regn-

skabspraksis i årsregnskabets note 1:  

Materielle aktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar måles til indskudsværdi ved selskabets stiftelse pr. 1. januar 2000 eller senere kost-
pris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Indskudsværdien i henhold til selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2000 er for grunde 
den offentlige ejendomsværdi pr. 1. januar 2000. For produktionsanlæg og maskiner samt 

andre anlæg, driftsmateriel og inventar er indskudsværdierne beregnet ud fra de af Energitil-
synet fastsatte standardværdier med fradrag af beregnede akkumulerede afskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kost-
prisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og 
løn. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
lem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. 

Fortjeneste eller tab indregnes under andre driftsindtægter og -omkostninger. 

Til forskel fra årsregnskabet indgår andre anlæg, driftsmateriel og inventar ikke i opgørelsen 
af aktiver i reguleringsregnskabet. Således indgår kun netkomponenter i form af målere, sta-
tioner inkl. grunde og net herunder kabelskabe. Materielle aktiver under udførelse indgår 

ikke i opgørelsen af aktiver i reguleringsregnskabet. 
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Nettab 

Dinel A/S blev i starten af 2016 opmærksom på, at en udvekslingsmåler mod EnergiMidt Net 

A/S har målt forkert siden 2013.  

Opgørelse og afregning af fejlen har betydet, at Dinel A/S’ omkostning til nettab i 2016 har 
været uforholdsmæssig stor, uden at det har påvirket den faktiske nettabsmængde i året.  

Den beregnede elpris i årets priser (kr./kWh) i nettabsfanen i reguleringsregnskabet er der-
for ikke retvisende. 
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Redegørelse i henhold til § 31 i bekendtgørelse 195 af 4. marts 
2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning 

Afvikling af differencer 

Dinel A/S har beregnet følgende difference vedrørende reguleringsåret 2016: 

kr. 2016   

Driftsmæssige indtægter i 2016, pkt. 1.1 191.880.158 
Opkrævning af differencer fra tidligere år -22.407.939   

 169.472.219   
  

Beregnet indtægtsramme for 2016 177.446.016 
Forhøjelser af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer 5.235.936 
Forhøjelser af indtægtsrammen som følge af fjernaflæste målere 2.467.656 
Korrektion for nettab 7.746.980   

Indtægtsramme før afvikling af differencer 192.896.588 
Afvikling af differencer i virksomhedens favør vedr. reguleringsåret 2014 22.407.939   

Tilladt indtægtsniveau for 2016 215.304.527   
  
Difference i selskabets favør vedrørende reguleringsåret 2016 23.424.369   
  

Dinel A/S ønsker at opkræve 7.755.007 kr. af dette beløb, mens det resterende beløb på 

15.669.362 kr. gives som en midlertidig tarifnedsættelse. Differencen i år 2016 forventes af-
viklet ved justering af tariffer i 2018. Nødvendige nyinvesteringer for år 2016 er ikke medta-

get, da de endnu ikke er behandlet. Sideløbende med indsendelse af reguleringsregnskabet 
2016 har Dinel A/S fremsendt ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af in-
vestering i fjernaflæste målere. Dinel A/S ønsker at tillægge indtægtsrammen eventuelle for-
højelser heraf og opkræve dem, så længe forrentningsprocenten ikke overstiger den tilladte. 
I det omfang øgede omkostninger til nettab kan opkræves under forrentningsloftet, ønskes 

dette gjort. 
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Redegørelse i henhold til § 31 i bekendtgørelse 195 af 4. marts 
2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning 

Opnået forrentning i 2016 

Dinel A/S har i 2016 opnået følgende forrentning og forrentningsprocent efter afvikling af dif-

ference fra tidligere reguleringsår: 

kr. 2016   

Indtægtsramme, jf. ovenfor 215.304.527 
Driftsomkostninger, pkt. 2.1 -86.770.061 
Afskrivninger, pkt. 4.5 -54.376.703 
Opkrævning af underdækning fra tidligere år -22.407.939 

Midlertidig tarifnedsættelse -15.669.362   

Forrentning for reguleringsåret 2016, kr. 36.080.462   
  
Netaktiver pr. 31. december 2016 991.470.833 
Tillæg på 2 % 19.829.417   

Nødvendig kapital pr. 31. december 2016 1.011.300.250   

Forrentningsprocent for reguleringsåret 2016, % 3,57   
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Redegørelse i henhold til § 31 i bekendtgørelse 195 af 4. marts 
2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning 

Ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen skulle have været 

hævet 

AURA El-net A/S har i henholdsvis 2016 og 2004 realiseret følgende nettab: 

 2016 2004 Ændring     

Faktisk tab i ledningsnettet og transformere i kWh 36.026.854 38.697.700      

   
 

Nettab i kr. 24.786.524 14.103.673 
 

    

Nettab i øre/kWh 68,80 36,45      

Pristalsregulering udmeldt af Energitilsynet for re-
guleringsåret 2016 - 133,85      

Nettab i øre/kWh (pristalsreguleret) 68,80 48,79 20,01     
    

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

38.697.700 kWh * 20,01 øre i alt 7.746.980 kr. 

I henhold til § 12, stk. 1, nr. 3 bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, an-
søger selskabet om, at indtægtsrammen for 2016 hæves med 7.746.980 kr.  

Der henvises til beskrivelsen i afsnittet om nettab vedr. fejl på udvekslingsmåler, der har be-

tydning for nettabsomkostningen i 2016. 

 

 



Dinel (tidligere AURA El-net ØE A/S)

CVR-nr.: 25706900 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

191.880.158 kr.

2.167.245 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

82.321.450 kr.

2. Omkostninger

86.770.061 kr.

3. Leveret mængde

924.512.833 kWh

4. Netaktiver

1.005.859.474 kr.

kr.

kr.

44.013.119 kr.

54.376.703 kr.

4.025.057 kr.

991.470.833 kr.

5. Tab på debitorer

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr. 

kr. 

-                                                kr. 

1.255.253                                     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.

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

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

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


6. Nettab

2004 2016

38.697.700 36.026.854 kWh

14.103.673 24.786.524 kr.

0,36 0,69 kr./kWh

Ja

7. Praksisændringer

Nej Vælg ja eller nej i listen

Nej Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter

88.533.964 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

507.621.875 kWh

kWh

8. Pensionsaktiver

kr.

kr.

-                                                kr.

9. Årets afviklede og opståede difference

22.407.939 kr.

23.424.369                                   kr.

-                                                kr.

10. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør

2016 2017 2018

23.424.369                                   

15.669.362

7.755.007

7.755.007

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

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

6.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

6.1 Fysisk nettab

6.2 Nettabsomkostning



11. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør

2016 2017 2018

-                                                -                                                

-                                                -                                                -                                                

-                                                -                                                -                                                

-                                                

-                                                -                                                -                                                

-                                                -                                                -                                                

-                                                -                                                -                                                

-                                                -                                                -                                                

*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.

36.080.462                                   kr.

-                                                kr.

13. Energispareydelse

16.068.721 kr.

188.368 kr.

15.880.353                                   kr.

16.068.721 kr.

Nej

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. 

14.1 Er der foretaget bindende midlertidige prisnedsættelser i 2016?

14.2 Bindende midlertidig prisnedsættelse

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.

13.1.1 Heraf administrationsomkostninger

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

13.1 Omkostninger til realiseret energibesparelse

11.4 Overført difference (primo)

11.1 Forventet indtægtsramme

11.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

11.3 Planlagt afviklet difference*



15. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

16. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet

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.
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