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Ledelsespåtegning 

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

behandling af difference for 2011. 

Reguleringsregnskab for distributionsvirksomhed med tilhørende redegørelse for SEAS-NVE Net A/S, 
CVR-nr. 28 11 32 85 for reguleringsåret 2011 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i be
kendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomhe
der samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for
svarlige. Den anvendte regnskabspraksis for udarbejdelse af reguleringsregnskabet er uændret i forhold 
til tidligere reguleringsår. Regnskabspraksis er i øvrigt den samme som den, der er anvendt i selskabets 
eksterne årsrapport for regnskabsåret 2011, bortset fra at der i årsrapporten sker indregning af differen
cer. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grundlag 
for Energitilsynets kontrol af de i 2011 opkrævede indtægter og SEAS-NVE Net A/S' fremtidige regule-
ringspris. 

Svinninge, den 30.maj 2012 

Direktion 

Jan Johansen 
Direktør 
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Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for SEAS-NVE Net A/S, CVR-nr. 28 11 32 85 
for reguleringsåret 2011 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i be
kendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksom
heder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 (bekendtgø
relsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK 769.814.338 og tilhørende driftsomkost
ninger på DKK 252.253.221. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med regler
ne i bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød
vendig for at udarbejde reguleringsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering 
af risici for væsentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdel
se af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Formålet hermed er at ud
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om le
delsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 
en Awdering af den samlede præsentation af reguleringsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for SEAS-NVE Net A/S for 2011 i alle 
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. 
april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets 
vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 og at væsentlige forhold, der kan påvirke 
selskabets reguleringspris er medtaget i reguleringsregnskabet. 
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Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden til side 7, der redegør for anvendt 
regnskabspraksis. Erklæringen afgives alene til brug for Energitilsynet og som følge heraf kan regulerings
regnskabet være uegnet til andet formål. 

København, den 30. maj 2012 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Per Timmermann 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsens redegørelse 

SEAS-NVE Net A/S og Køge Elnet er fusioneret pr. 30. september 2011 med tilbagevirkende kraft ti l l . 

januar 2011. Der aflægges derfor et fusioneret reguleringsregnskab for 2011. 

Årets investeringer 

Årets investeringer udgør i alt TDKK 502.180.1 forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet 

for 2011 er der foretaget en skønsmæssig opdeling af årets investeringer i henholdsvis reinvesteringer, 

nyinvesteringer og nødvendige nyinvesteringer. Netselskabet har valgt at kabellægge samtlige luftlednin

ger i forsyningsområdet for at få et moderne forsyningsnet med høj fokus på leveringssikkerhed. Kabel

lægningen af lavspændingsnettet i byerne startede i 2006 og forventes afsluttet i 2014. Ligeledes kabel

lægges de sidste 10 kV luftledninger. Dette forventes afsluttet i 2012/2013. De enkelte delprojekter afslut

tes løbende, så der tages én by ad gangen. I forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet laves 

der ansøgning om nødvendig nyinvestering for de byer, der blev afsluttet i 2011 efter § 2,19) i BEK om 

indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. For 2011 søges der om 

TDKK 198.445 som nødvendige nyinvesteringer. 

SEAS-NVE Net A/S forbeholder sig ret t i l at ansøge om forhøjelse af reguleringsprisen efter reglerne om 

nødvendige nyinvesteringer, såfremt det ved en nærmere gennemgang af årets investeringer vurderes, at 

der vil være grundlag herfor. 

Energispareaktivitet 

Selskabet har i 2011 gennemført energibesparelser hos forbrugerne i henhold t i l bekendtgørelse nr. 677 af 

21. juni 2010. Selskabet er pålagt at udføre energibesparelser på i alt 90.498.000 kWh for 2011. Faktisk 

opnået besparelse i 2011 udgør 81.901.000 kWh. 

Energispareaktiviteten havde en målopfyldelse i 2010 på 107 %. Det betyder at der akkumuleret set er en 

målopfyldelse på 106 % trods 2011 isoleret set ligger under målet. 

Selskabet har foreløbig opgjort en difference for 2011 på TDKK 429 i forbrugernes favør (overdækning). 

Det giver en akkumuleret overdækning på TDKK 3.795 pr. 31. december 2011, som forventes reguleret i 

prissætningen for 2012. 

Nettab 

Selskabet har haft stigende omkostninger t i l nettab, derfor ansøger SEAS-NVE Net A/S om at få forhøjet 

indtægtsrammen tilsvarende jævnfør § 12, 3) i BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissions\irksomheder. 

Andre driftsmæssige indtægter 

SEAS-NVE Net A/S udarbejder en særskilt redegørelse t i l Energitilsynet vedr. driftsmæssige indtægter. 

De foreløbige opgørelser indikerer at der er bortfaldet indtægter på ca. MDKK 13 i indtægtsrammen for 

2004.1 selskabets opgørelse af indtægtsrammen for 2011 er indregnet en korrektion som følge af bortfald 

af andre driftsmæssige indtægter på ca. MDKK 13 med effekt fra 8. oktober 2008. Såfremt den endelige 
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opgørelse er væsentlig forskellig fra den foreløbige opgørelse vil der ske en genindberetning af regule

ringsregnskabet for 2011. 

SEAS-NVE Net A/S har pr. 30. juni 2011 solgt sit fiberanlæg til SEAS-NVE Holding A/S. Indtægtsrammen 

skal korrigeres for bortfald af de fiberindtægter, der indgik i basis for indtægtsrammen i 2004. Indekseret 

til 2011 udgør disse indtægter TDKK 7.269. Indtægtsrammen for 2011 korrigeres med TDKK 3.635 sva

rende til 50 %. De resterende 50 % skal korrigeres i indtægtsrammen for 2012. 

Redegørelse vedrørende differencer i henhold til BEK. 335 § 29 

Reguleringsregnskabet udviser umiddelbart en difference på TDKK 47-285 i SEAS-NVE Net A/S favør 

(underdækning). 

SEAS-NVE Net A/S ønsker i 2012 at opkræve den fulde difference i selskabets favør for 2011 på TDKK 

47-285. 

Driftsmæssige indtægter for 2011 TDKK 769.814 indeholder en opkrævning af difference for 2009 på i alt 

TDKK 66.006. Denne opkrævning er udeladt i opgørelsen af årets difference og reguleringsresultatet for 

2011 jf . afsnit om forrentning. Opkrævede indtægter vedrørende 2011 udgør TDKK 703.808. 

Ændring af regnskabspraksis 

Selskabet har i årsrapporten for 2011 ændret regnskabspraksis for indregning af differencer i overens

stemmelse med Erhvervs- og selskabsstyrelsens vejledning af 18. maj 2011. Denne praksisændring har 

ikke indvirkning på de i året opkrævede driftsmæssige indtægter t i l reguleringsregnskabet. Opgjorte diffe

rencer i reguleringsregnskabet er ikke nødvendigvis sammenfaldende med de i årsrapporten for SEAS

NVE Net A/S indregnede differencer. Vi henviser i øvrigt t i l årsrapporten for SEAS-NVE Net A/S for 2011 

for nærmere redegørelse for ændringen af regnskabspraksis. 

Forrentning 

Selskabet har beregnet et reguleringsmæssigt resultat på TDKK 264.984. Det svarer til en foreløbig for

rentning på 5,196 %. Denne forrentning ligger under den grænse, som Energitilsynet har udmeldt på 

5,756 %, og der foreligger således ikke en overnormal forrentning. 
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Forrentningsopgørelse 2011 T D K K 

Forventet difference: 

Forventet Indtægtsramme 

Driftsmæssige indtægter 

Heraf opkrævet difference i selskabets favør fra 2009 

Opkrævet vedrørende 2011 

769.814 

-66.006 

751.094 

703.808 

Forventet difference i selskabets favør for 2011 47285 

Heraf forventes senere opkrævet vedr. 2011 47-285 

Forventet reguleringsresultat: 

Forventede samlede indtægter 

Driftsomkostninger 

Afskrivninger 

751.094 

252.253 

233-857 

Forventet reguleringsresultat 264.984 

Forrentningsgrundlag inkl. 2% tillæg 5.100.178 

Forventet forrentningsprocent 5,196% 

3. part 

Selskabet har i lighed med tidligere år, valgt at udeholde arbejder for 3. part af reguleringsregnskabet. 



Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for SEAS-NVE Net A/S' distributionsvirksomhed er aflagt i overensstemmelse 

med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af 

april 2012. 

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

henhold t i l bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrørende den bevillingsplig

tige 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 2011 opkrævede indtægter og SEAS-NVE Net 

A/S' fremtidige reguleringspris for distributionsvirksomheden. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. I forhold 

til den regnskabspraksis, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægts

rammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer, Energitilsynets vej

ledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 samt selskabets eksterne årsrapport, er der 

her anført præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder. 

Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven. 

Der indgår ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder 

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 distribu

tionsvirksomheden. Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 40 år, svarende ti l afskrivnings

perioden for de anlæg, som tilslutningsafgifterne vedrører. 

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

tige aktivitet. 

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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Regnskabspraksis 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. Herud

over indeholder regnskabsposten gevinst og tab vedrørende afhændede anlæg. 

Netaktiver 

Værdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægts

rammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Den regnskabsmæssige nedskrivning af ne

taktiverne, der er foretaget i selskabets eksterne årsrapport, er efter bestemmelserne i bekendtgørelse 335 

ikke medtaget i reguleringsregnskabet. 

Værdien af anlægsaktiver pr. 1. januar 2011 er ændret i forhold ti l anmeldt værdi pr. 31. december 2011. 

Korrektionen skyldes, at SEAS-NVE Net A/S ved en fejl ikke har korrigeret merværdien på MDKK 83 ved

rørende erhvervelsen af Roskilde Elnet i 2009. 
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Reguleringsregnskab 2011 - mængdebaseret 

Sag Nr. 

Selskab SEAS-NVE Net A/S 

CVR Nr. 28113285 

P Nr. P.nr. 1010781465 

. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011 769.814.338 kr. 

1.2 Heraf andre indtæqter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet 19.715.712 kr. 

1.3 Viderefakturering til overliggende net- oq systemansvar 543.449.445 kr. 

1.4 Driftsomkostninger 252.253.221 kr 

1.5 Leveret mængde elektricitet i 2011 2.833.061.193 kWh 

1.6 Budgetteret leveret mængde elektricitet for 2012 2.823.810.450 kWh 

I 

h. Netaktiver 

|2.1 Værdi af netaktiver pr. I . januar 2011 I 5.170.149.690 | kr 

jArets afskrivninger , _ _ 
2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer 198.445.160 

2.3 Årets nyinvesteringer 29.129.797 

2.4 Årets reinvesteringer 274.605.033 

2.5 Årets afskrivninqer 233.856.556 

2.6 Værdi af netaktiver pr. 31 . december 2011 5.000.174.616 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpliqtelser pr. 1. januar 2011 

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpliqtelser 

3.3 Pensionsforpliqtelser pr. 31 . december 2011 

4. Energispareaktivitet 

4.1 Virksomhedens pålagte enerqisparemål 90.498.000 kWh 

4.2 Faktiske opnåede besparelse 81.901.000 kWh 

4.3 Omkostninqer til opnåelse af enerqisparemål 45.436.147 kr. 

4.4 Faktiske opkrævede indtæqter i forbindelse med enerqispareaktivitet 45.864.806 kr. 

5. Nettab 

De qia felter udfyldes automatisk 2C04 2 0 11 

5.1 Bereqnet nettab 164.724.468 147.127.644 

5.2 Gennemsnitlig årliq elpris 38,83 56,32 

5.3 Nettabsomkostninq (Bereqnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris) 63 955.263 82 863.466 

15-4 Ønsker selskabet en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab (ja/nej) 

Anare driftsmæssige indtægter 

Medgået omkostninger til andre 
dnftsmæssige mdtæ }ter 

2004 30.254.985 22.595.912 

2005 4.916.172 348.174 

2006 6.793.889 1.670.166 

2007 16.168.916 2.458.983 

2008 15.722.807 3.463.366 

2009 24.252.421 7.363.429 

2010 34.291.216 9.050.101 

2011 19.715.712 2.410.835 

e1 Vers 



7.1 Arets difference 2011 47.285.117 |kr 

7.2 Difference i selskabets favør (positiv difference mellem driftsmæssige Indtægter og indtægtsramme) 

'Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos oq de qia feltet tuden skiavenng) udfyldes automatisk 2009 2010 2011 2012 2013 

7.2.1 Årets opståede difference 66.005.934 - 47 285 117 

7.2.2 Midlertidiq tarifnedsættelse 

7.2.3 Beholdt difference 66.005.934 47.285.117 

7.2.4 Afviklet difference 2009 66.005.934 

7.2.5 Afviklet difference 2010 

7.2.6 Afviklet difference 2011 47.285.117 

7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige Indtægter og indtægtsramme) 

'Bemærk, at alle indtastede beløb skal væie pos , oq de qtå felter (uden skravetlnq) udfylde aut^.natisk 2 0 1 1 2 0 1 2 ' 

7.3.1 Overført difference (primo) - - kr 

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

7.3.3 Årets opståede difference ki 

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 

*) Sekretaiiatat bemærker, at disse btiløb alene skal vedrøre d ifferencer opstået i 2011 ellei tidlryere 

iBemæikningertil afb.nt 7 g 

iStiafrenteme på den overførte diffeience (primo) (punkt 7.3,1) og den samlede difference {medio) (punkt 7 3 5) ei bei egnet ved brug af en rentesats svarende til Nationalbankens udlånsrente pr 1 juli 2011 

!plus 7 procentpoint I 2011 dr&trafrentésatsen 1,3+7 = 8,3 pet I 2012 og 2013 er anvendt samme rentesats som 12011, eftersom de gældende satser foi 2012 og 2013 endnu ikke ei kendt Strafrenterne i 
:2012 og 2013 erderfoi foieløbige 

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 revisoi har påtegnet regnskabet 

Følgende materiale fremsendes særskilt: 

9 1 Opgørelse over indsendte dispensationsansøgninger, der endnu ikke er behandlet af Energiti lsynet 

i Ledelsespåtegning og levisoi påtegning 


