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1 Ledelsespåtegning 

 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for 

behandling af differencer for 2016.  

 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for SEAS-NVE Net A/S, CVR nr. 28 11 32 85, for 

reguleringsåret 2016 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 195 af 4. marts 

2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 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 differencer”.  

 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal (TDKK): 
 

 
Driftsmæssige indtægter  928.831 

Driftsomkostninger  363.065 

Leveret mængde (kWh) 3.948.365.398 

Værdi af netaktiver 31. december 2016 5.981.148 

Afvikling af differencer i selskabets favør fra tidligere år 73.812 
  

 

SEAS-NVE Net A/S har opgjort selskabets foreløbige difference i selskabets favør ultimo 2016 til TDKK 

269.358. SEAS-NVE Net A/S’ princip for opkrævning af differencer i selskabets favør er, at SEAS-NVE Net 

A/S som udgangspunkt ønsker at opkræve den fulde difference i det omfang, det er muligt uden at overskride 

selskabets forrentningsloft. SEAS-NVE Net A/S har i tidligere års reguleringsregnskaber og i drøftelser med 

Sekretariatet for Energitilsynet (herefter ”SET”) anmodet om dialog med SET om mulighed for opkrævning af 

dele af differencen over en længere periode end de i BEK 195 tilladte 2 år.  

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for 

forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2015. 

 

SEAS-NVE bemærker, at man efter aftale med SET ikke har fået tilsendt en udfyldt indtægtsrammemodel, 

men et oplåst indtastningsark, hvori selskabet manuelt har indarbejdet data. Dette skyldes, at SETs 

sagsbehandling af SEAS-NVE Net A/S’ historiske reguleringsregnskaber fortsat pågår, hvorfor SEAS-NVE 

Net A/S manuelt har indarbejdet data vedrørende differencer.  

 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grundlag for 

Energitilsynets kontrol af de i 2016 opkrævede indtægter og SEAS-NVE Net A/S’ fremtidige reguleringspris.  

 

 

Svinninge, den 29. maj 2016 

 

Direktion 

Carl Henrik Wej Petersen 
Direktør  
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2 Den uafhængige revisors erklæring på reguleringsregnskabet 
med tilhørende ledelsespåtegning for SEAS-NVE Net A/S 
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3 Ledelsens redegørelse  

3.1 Opgørelse af differencer i virksomhedens favør 

3.1.1 Skøn lagt til grund i reguleringsregnskabet 

SETs sagsbehandling af SEAS-NVE Net A/S’ historiske reguleringsregnskaber, herunder uafsluttede sager, 

pågår fortsat. Som følge heraf er der fortsat forhold, der kan påvirke størrelsen af selskabets indtægtsramme 

og differencer. Opgørelsen af indtægtsrammens størrelse og størrelsen af selskabets difference i nærværende 

reguleringsregnskab er således fortsat baseret på skøn.  

 

SEAS-NVE Net A/S opgør den foreløbige difference i selskabets favør ultimo 2016 til TDKK 269.358. SEAS-

NVE Net A/S’ princip for opkrævning af differencer i selskabets favør er, at SEAS-NVE Net A/S som 

udgangspunkt ønsker at opkræve den fulde difference, i det omfang det er muligt uden at overskride 

selskabets forrentningsloft.  

 

Den endelige difference kan først opgøres, når SETs sagsbehandling er afsluttet, og der er truffet endelig 

afgørelse i sagen. SEAS-NVE Net A/S forbeholder sig således ret til at ændre størrelsen af opkrævningen i 

henhold til selskabets princip, når den endelige difference kan opgøres.  

 

3.1.2 Redegørelse vedrørende differencer i henhold til BEK. 195 § 31 

SEAS-NVE Net A/S’ difference ultimo 2016 er foreløbigt opgjort til TDKK 269.358, jf. afsnit 3.1 ovenfor. 

Opgørelse af foreløbig difference 2016 (TDKK) 

   

Årets difference 2016   

Forventet indtægtsramme    920.500 

Forventet midlertidig tarifnedsættelse    -55.191 

Driftsmæssige indtægter 928.831  

Heraf opkrævet difference fra tidligere år  -73.813   

Opkrævede indtægter vedr. 2016   855.018 

Forventet beholdt difference for året     10.291 

   

Akkumulerede differencer   

Difference primo 2016**  332.879 

Afviklet vedr. tidligere år   -73.812 

Årets opståede difference  10.291 

Difference ultimo 2016  269.358 
   

* SEAS-NVE Net A/S har anmodet SET om dialog vedrørende opkrævning af differencen over en længere 
periode, jf. nedenfor  
** Differencen primo er i forhold til reguleringsregnskabet 2015 korrigeret med TDKK 20.939 som følge af 
korrektion for manglende indregning af kontingent til Dansk Energi i tidligere år. Kontingentet har i tidligere år 
indgået i selskabets opgørelse af omkostninger til selskabets energispareaktivitet. Differencen vedrørende 
selskabets energispareaktivitet er således korrigeret med modsat fortegn. 
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SEAS-NVE Net A/S’ princip for opkrævning af differencer i selskabets favør er, at SEAS-NVE Net A/S som 

udgangspunkt ønsker at opkræve den fulde difference, i det omfang det er muligt uden at overskride 

selskabets forrentningsloft. SEAS-NVE Net A/S ønsker således som udgangspunkt at opkræve den fulde 

difference. 

SEAS-NVE Net A/S har i reguleringsregnskab 2014 opgjort selskabets difference ultimo 2014 til TDKK 

296.377. I reguleringsregnskab 2014 er anført, at differencen forventes opkrævet i 2015 henholdsvis 2016. 

Som følge af SETs forsatte sagsbehandling af selskabets historiske regnskaber samt selskabets anmodning 

om mulighed for opkrævning af dele af differencen over en længere periode end de i BEK 195 tilladte 2 år er 

differencen af forsigtighedshensyn ikke opkrævet fuld ud i 2016, jf. opgørelse nedenfor. 

SEAS-NVE Net A/S håber derfor på en hurtig afklaring af selskabets historiske reguleringsregnskaber og 

muligheder for opkrævning af den opgjorte difference over en længere periode.  
 
Afvikling af difference (TDKK) 

Difference ultimo 2014*     296.377 

Opkrævet difference 2015  -63.790 

Opstået difference 2015   79.354 

Difference ultimo 2015*   311.940 

Primokorrektion 2016**  20.939 

Opkrævet difference 2016     -73.813 

Opstået difference 2016  10.291 

Difference ultimo 2016  269.358 

Forventet opkrævet difference 2017  79.354 

Resterende difference til opkrævning fra 2018*   190.004 
   

* SEAS-NVE Net A/S har anmodet SET om dialog vedrørende opkrævning af differencen over en længere 
periode, jf. nedenfor  
** Differencen primo er i forhold til reguleringsregnskabet 2015 korrigeret med TDKK 20.939 som følge af 
korrektion for manglende indregning af kontingent til Dansk Energi i tidligere år. Kontingentet har i tidligere 
år indgået i selskabets opgørelse af omkostninger til selskabets energispareaktivitet. Differencen vedrørende 
selskabets energispareaktivitet er således korrigeret med modsat fortegn. 

 

3.1.3 Midlertidig tarifnedsættelse 

I overensstemmelse med SEAS NVE Net A/S’ princip for opkrævning af differencer, jf. ovenfor, anmoder 

SEAS-NVE Net A/S om, at det beløb, der overstiger selskabets forrentningsloft, betragtes som en midlertidig 

tarifnedsættelse. SEAS-NVE Net A/S har foreløbigt opgjort dette beløb til TDKK 55.191.  

 

Selskabet bemærker, at forudsætningerne for, at selskabet selv kan opgøre en præcis midlertidig 

tarifnedsættelse i overensstemmelse med princippet, beskrevet ovenfor, ikke er til stede som følge af den 

igangværende proces vedrørende SEAS-NVE Net A/S’ historiske reguleringsregnskaber. Derfor forbeholder 

SEAS-NVE Net A/S sig ret til at ændre størrelsen af den midlertidige tarifnedsættelse, såfremt afgørelser 

ændrer årets forrentning, og/eller såfremt de forudsætninger, der ligger til grund for selskabets opgørelse, ikke 

er i overensstemmelse med de forudsætninger, som SET lægger til grund i sin indtægtsrammegennemgang. 
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3.1.4 Forrentning 

SEAS NVE Net A/S’ regulatoriske overskud kan for 2016 opgøres til TDKK 217.659 svarende til en foreløbig 

forrentning på 3,57%. Dette svarer til den af SET udmeldte tilladte forrentning, og der foreligger således ikke 

overnormal forrentning.  

Opgørelse af foreløbig forrentning 2016 (TDKK) 

   

Forventet regulatorisk overskud   

Forventet indtægtsramme     920.500 
Forventet midlertidig tarifnedsættelse 
Driftsomkostninger  

  - 55.191 
 -363.065 

Afskrivninger   -284.585 

Forventet regulatorisk overskud     217.659 

      

Forventet forrentning   

Forrentningsgrundlag inkl. 2%     6.100.771 

Forventet forrentning        3,57% 
   

 

 

3.2 Aktiver og investeringer 

3.2.1 Primokorrektioner af aktiver 

SEAS-NVE Net A/S har foretaget en primokorrektion på TDKK 9.534 til den regulatoriske aktivmasse. 

Rettelsen skyldes, at der er konstateret en fejl i opgørelsen af den regulatoriske aktivmasse i 2015, hvor 

selskabets delvist 3. part finansierede anlæg ikke var indeholdt.  

 
3.2.2 Årets investeringer 

Årets investeringer udgør i alt TDKK 182.961. SEAS-NVE Net A/S har ikke afholdt investeringer, der giver 

anledning til ansøgning om forhøjelse af selskabets indtægtsramme i 2016.  

3.2.3 Investeringer i fjernaflæste målere 

Den 3. december 2013 trådte BEK 1358 af 3. december 2013 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet 

i slutforbruget i kraft. Bekendtgørelsen skal sikre, at alle netvirksomheder har idriftsat fjernaflæste elmålere 

hos alle slutbrugere inden udgangen af 2020.  

SEAS-NVE Net A/S har i tidligere år færdiggjort udrulningen af fjernaflæste elmålere hos forbrugerne i SEAS-

NVE Net A/S’ bevillingspligtige område. Det er således ikke foretaget investeringer til opsætning af fjernaflæste 

målere i 2016.  
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3.3 Øvrige forhold vedr. indtægtsrammen  

3.3.1 Energispareaktivitet 

SEAS-NVE Net A/S var i 2016 pålagt at udføre energibesparelser på i alt 116 GWh. Til reguleringsregnskabet 

2015 opgjorde selskabet en overopfyldelse vedrørende tidligere år på 14 GWh baseret på SETs afgørelse for 

årene 2010-2014. SEAS-NVE Net A/S er dog blevet opmærksom på, at selskabets overopfyldelse ultimo 2010 

på 17 GWh ikke er indeholdt i afgørelserne. Selskabet kan således primo 2016 opgøre en overopfyldelse 

vedrørende tidligere år på 31 GWh. SEAS-NVE Net A/S’ samlede krav for 2016 udgjorde således 85 GWh.  

I 2016 har SEAS-NVE Net A/S realiseret energibesparelser på i alt 163 GWh. Der kan ved udgangen af 2016 

således opgøres en overopfyldelse på 78 GWh. Overopfyldelsen for 2016 på 78 GWh overføres til 2017 i 

henhold til gældende Energispareaftale. 

Energibesparelser 2016 

   

GWh   

Underopfyldelse fra tidligere år   31 
Krav 2016 
Realiserede besparelser  

  116 
 -163 

Overopfyldelse ultimo 2016     78 

      

Årets difference (TDKK) 

Omkostninger realiserede besparelser 2016  85.899 

Afviklet vedrørende tidligere år (tilbagebetaling)  -3.166 

Tarifindtægter realiserede besparelser 2016  -88.299 

Årets opståede difference (overdækning)   -5.566 

   

Akkumulerede differencer (TDKK)   

Difference (underdækning) primo 2016*  3.020 

Afviklet vedrørende tidligere år  3.166 

Årets opståede difference (overdækning)  -5.566 

Difference (underdækning) ultimo 2016  620 
   

* Differencen primo er i forhold til reguleringsregnskabet 2015 korrigeret med TDKK -20.939 som følge af 
korrektion for indregning af kontingent til Dansk Energi i tidligere år. Differencen vedrørende selskabets 
nettariffer er således korrigeret med modsat fortegn. 

 

SEAS-NVE Net A/S har til realisering af de opnåede besparelser i 2016 afholdt omkostninger for TDKK 85.899. 

Selskabet har i ved fastlæggelse af selskabets tariffer vedrørende energispareaktivitet indregnet en forventet 

overdækning for året på TDKK 3.166. Indtægterne relateret til energispareaktiviteten udgjorde i 2016 TDKK 

88.299, og årets overdækning kan således opgøres til TDKK 5.566.  

SEAS-NVE Net A/S har opgjort en overdækning vedrørende energispareaktiviteten på TDKK 3.020 primo 

2016. Den akkumulerede underdækning ultimo 2016 kan således opgøres til TDKK 620. 
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3.3.2 Nettab 

SEAS-NVE A/S har i 2016 haft omkostninger til nettab på TDKK 95.916. SEAS-NVE Net A/S søger derfor om 

forhøjelse af selskabets indtægtsramme i henhold til BEK 195 § 12 stk. 1 nr. 3.  

I omkostningerne til nettab på TDKK 95.916 er indeholdt udligning af nettab vedrørende VE anlæg på TDKK 

6.862. Selskabets omkostninger før udligning udgør således TDKK 102.665.  

Det bemærkes i denne forbindelse, at der som følge SETs fortsatte behandling af SEAS-NVE Net A/S’ 

historiske reguleringsregnskaber (2004-2015), ligeledes udestår endelige afgørelser vedrørende selskabets 

nettabskompensation i samme periode.  

3.3.3 Andre driftsmæssige indtægter 

Der er i 2016 ikke sket bortfald af andre driftsindtægter, hvor de dermed forbundne omkostninger ikke længere 

bæres af den bevillingspligtige aktivitet som en nødvendig omkostning. Der skal således ikke ske en reduktion 

af virksomheden reguleringspris efter bestemmelser i BEK 195 § 13 stk. 1 nr. 3. 

 

3.3.4 Leverede mængder el 

Den leverede mængde for SEAS-NVE Net A/S fastsættes i overensstemmelse med principperne i 

Energitilsynets afgørelse af 22. januar 2013 vedrørende sammenlægning af netbevilling og 50 kV 

transmissionsbevilling.   

SEAS-NVE Net A/S har opgjort den leverede mængde for 2016 til 3.948.365.398 kWh. Opgørelsen er foretaget 

efter samme princip som i reguleringsregnskabet for 2015.  
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4 Regnskabspraksis 

4.1 Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for SEAS-NVE Net A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 

bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder 

samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2017. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af SEAS-NVE Net A/S’ samlede eksterne årsrapport, indeholder i 

henhold til bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrørende den bevillingspligtige 

aktivitet. 

Formålet med aflæggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivitet, 

der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2016 opkrævede indtægter og SEAS-NVE Net A/S’ 

fremtidige reguleringspris for distributionsvirksomheden. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven og i forhold 

til den regnskabspraksis, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om 

indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer, Energitilsynets 

vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2017 med tilhørende vejledning for afvikling af 

differencer samt selskabets eksterne årsrapport. Der er i det følgende anført præcisering af regnskabspraksis 

for udvalgte områder. 

Reguleringsregnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven og der indgår ikke sammenligningstal i 

regnskabet. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2015 for SEAS-NVE Net A/S’ 

indtægtsrammeregulerede økonomi. 

4.2 Præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder  

4.2.1 Driftsmæssige indtægter 

Driftsmæssige indtægter indeholder indtægter fra den bevillingsmæssige aktivitet, herunder provenu fra 

SEAS-NVE Net A/S’ egne nettariffer, abonnementsindtægter og modtagne tilslutningsafgifter fra 

distributionsvirksomheden. Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 40 år, svarende til 

afskrivningsperioden for de anlæg, som tilslutningsafgifterne vedrører. Posten indeholder indtægter 

vedrørende den bevillingspligtige aktivitet bogført i andre selskaber og gevinst ved salg af aktiver.  

Herudover indeholder posten andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige 

aktivitet. 

4.2.2 Nettab 

Selskabets nettab er estimeret ud fra målinger af den transporterede elektricitet. Omkostningerne ved nettab 

indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår samt de hertil hørende 

omkostninger vedrørende PSO og betaling til overliggende net. 
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4.2.3 Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. Afskrivning 

sker efter de i indtægtsrammebekendtgørelsen fastlagte afskrivningshorisonter. 

4.2.4 Netaktiver 

Værdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om 

indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.  

Netaktiverne består af følgende hovedposter: 

- Grunde og bygninger (transformerstationer) 

- Eltekniske anlæg (stationer, kabler, ledninger og transformere) 

- Målere 

- Øvrige netaktiver, herunder aktiverede omkostninger i relation til GIS 
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5 Reguleringsregnskabsskema 2016 

 

 

 

SEAS-NVE NET A/S

CVR-nr.: 28113285 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

928.830.812 kr.

33.086.161 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

334.429.542 kr.

2. Omkostninger

363.064.805 kr.

3. Leveret mængde

3.948.365.398 kWh

4. Netaktiver

6.080.118.366 kr.

0 kr.

9.534.137 kr.

182.961.322

284.585.452

6.880.268 kr.

5.981.148.105 kr.

5. Tab på debitorer

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr. 

kr. 

-                                                   kr. 

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

207.550.666 168.251.881 kWh

81.081.262 95.915.930 kr.

0,39 0,57 kr./kWh

Ja

7. Praksisændringer

Nej Vælg ja eller nej i listen

Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter

0 kr.

n/a kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

0 kWh

n/a kWh

8. Pensionsaktiver

0 kr.

0 kr.

-                                                   kr.

9. Årets afviklede og opståede difference

73.812.391 kr.

10.290.600                                     kr.

-                                                   kr.

10. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør

2016 2017 2018

324.548.531                                  kr.

55.190.979 kr.

269.357.552 kr.

79.354.000 190.003.552 kr.

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

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

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
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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.

217.658.764                                  kr.

-                                                   kr.

13. Energispareydelse

85.899.039 kr.

357.118 kr.

85.541.921                                     kr.

88.299.335 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

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.

SEAS-NVE Net A/S har i 2016 indregnet en tilbagebetaling af TDKK 3.166 i selskabets tariffer i 2016. 

14.1 Er der foretaget bindende midlertidige prisnedsættelser i 2016?

13.1.1 Heraf administrationsomkostninger

13.1 Omkostninger til realiseret energibesparelse

14.2 Bindende midlertidig prisnedsættelse

SEAS-NVE bemærker, at man efter aftale med Energitilsynet har fået tilsendt et oplåst indtastningsark, hvor selskabet manuelt har indtastet data. Dette skyldes, at Sekretariatet for Energitilsynets 

sagsbehandling af SEAS-NVE Net A/S’ historiske reguleringsregnskaber fortsat pågår, hvorfor SEAS-NVE Net A/S manuelt har indtastet data i punkt 9 og 10. Der henvises i øvrigt til ledelsens 

redegørelse i SEAS-NVE Net A/S reguleringsregnskab 2016 afsnit 3.

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)

12.4 Merforrentning

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

11.4 Overført difference (primo)

11.1 Forventet indtægtsramme

11.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

11.3 Planlagt afviklet difference*


