
 

SEF NET A/S | Fåborgvej 64 | 5700 Svendborg | cvr 25119150 |Tlf. 62 20 11 20 | Fax 62 20 15 16 | sef@sef.dk | www.sefnet.dk 

 

Ledelseserklæring vedrørende reguleringsregnskab 2013 - mængdebaseret 

Til Sekretariatet for Energitilsynet (SET) 
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for 
behandling af over-/underdækning for 2013.  
Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for SEF Net A/S CVR nr. 25 11 91 50, for reguleringsåret 
2013 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om 
indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet om af lov om 
elforsyning, Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2014, samt 
Energitilsynets "Retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer" af 25. april 2014.  

 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2013 (kr.)  48.851.358 
1.4 Driftsomkostninger (kr.)  21.793.157 
1.5 Faktureret  mængde i 2013 (kWh)  224.260.874 
1.6 Leveret mængde  232.472.190 
2.6 Værdi af netaktiver 31. december 2013 (kr.)  301.499.268 

I reguleringsåret 2013 er der opstået end difference på 876.505 i selskabets favør, hvoraf selskabet opgiver at 
opkræve kr. 848.691 af hensyn til forrentningsloftet. Den tilbageværende difference på kr. 38.266 ønsker 
selskabet at beholde og opkræve i 2014. 

SEF Net A/S mangler svar på følgende ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen: 

Dato Ansøgning 

13.07.2011 Nyinvestering i 60 kV transformerstation i Steenstrup 

27.11.2012 Kabellægning i 2011 

26.03.2013 Vedr. gebyrer opkrævet i andre selskaber 

Selskabet har derfor foretaget følgende efterberegning og afstemning af indtægtsrammerne og differencer for 
årene 2011 til 2013: 
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Afstemning er i foretaget med udgangspunkt i den forventede endelige afgørelse af selskabets indtægtsramme 
for årene 2005 til 2012. 

  

Årets indtægtsramme (ekskl. energispareaktivitet) Sagsnr.

2010 2011 2012 2013

Reguleringspris

Basisreguleringspris (øre/kWh) 18,52                       18,76                       19,25                       19,59                       

Reguleringspris (øre/kWh) 20,19                       20,69                       21,80                       

Leveret mængde

Leveret mængde elektricitet (kWh) 237.011.582          237.293.394          232.472.190          

Varige korrektioner indregnet i reguleringsprisen

Overtagelse af ekstra indtægtsramme (kr.)

Effektiviseringskrav fra økonomisk benchmarking (kr.) (886.158)                 (90.000)                   -                           

Bortfald af indtægter iht. § 18 i indtægtsrammebekendgørelse 335/2011 (kr.)

Ekstraordinær varig forhøjelse (kr.)

Reduktion ved merforrentning (kr.) -                           -                           (0)                             

Varig korrektion for nettab (kun 2011) (kr.) (640.599)                 

Samlede varige korrektioner for året (kr.) (1.526.757)             (90.000)                   (0)                             

Årlige korrektioner indregnet i reguleringsprisen

Basisindtægtsramme (basisreguleringspris * leveret mængde el) (kr.) 44.456.908            45.681.516            45.543.189            

Forhøjelse i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer (kr.) 2.109.921               2.069.176               2.028.715               

Ekstraordinær engangsforhøjelse (kr.)

Effektiviseringskrav fra benchmarking af kvalitet i levering (kr.) -                           -                           

Korrektion for nettab (kr.) 1.278.317               1.355.560               3.113.016               

Årets indtægtsramme

Endelig indtægtsramme (ekskl. energispareaktivitet) (kr.) 47.845.147            49.106.251            50.684.920            

Differencer og forrentning
2010 2011 2012 2013

Indtægter

Driftsmæssige indtægter (kr.) 52.820.814            49.996.875            48.851.358            

Difference

Tilladt indtægtsniveau (kr.) 54.557.396            49.106.251            50.684.920            

Driftsmæssige indtægter (kr.) 52.820.814            49.996.875            48.851.358            

Årets difference (kr.) 1.736.582               (890.624)                 876.505                  

Midlertidig tarifnedsættelse (kr.) 1.726.130               -                           848.691                  

Anden midlertidig tarifnedsættelse (kr.) -                           -                           -                           

Akkumuleret difference (kr.) 10.452                    (923.799)                 38.266                    

Omkostninger

Driftsomkostninger (kr.) 15.992.573            21.412.177            21.793.157            

Netaktiver

Netaktiver (primo) (kr.) 291.186.019          284.356.705          297.251.538          

Korrektion ifm. fusion (kr.) -                           -                           -                           

Andre korrektioner (kr.) -                           -                           

Nødvendige nyinvesteringer (kr.) 3.577.155               859.062                  16.759.426            

Nyinvesteringer (kr.) 756.263                  16.555.197            450.091                  

Reinvesteringer (kr.) 2.268.788               8.930.624               1.350.274               

Afskrivninger (kr.) 13.431.520            13.450.050            14.312.061            

Netaktiver (ultimo) (kr.) 291.186.019          284.356.705          297.251.538          301.499.268          

Netaktiver (ultimo) + 2 pct. (kr.) 290.043.839          303.196.569          307.529.253          

Forrentningsprocent

Endelig indtægtsramme (ekskl. energispareaktivitet) (kr.) 47.845.147            49.106.251            50.684.920            

Driftsomkostninger (kr.) 15.992.573            21.412.177            21.793.157            

Korrektion for midlertidig tarifnedsættelse (kr.) 1.726.130               -                           848.691                  

Afskrivninger (kr.) 13.431.520            13.450.050            14.312.061            

Afskrivning på pensionsforpligtelser (kr.) -                           -                           

Driftsoverskud (kr.) 16.694.924            14.244.024            13.731.010            

Netaktiver (ultimo) + 2 pct. (kr.) 290.043.839          303.196.569          307.529.253          

Tilladte forrentningsprocent (pct.) 5,756                       4,672                       4,478                       

Forrentningsloft (kr.) 16.694.923            14.165.344            13.771.160            

Virksomhedens forrentningsprocent (pct.) 5,8                           4,7                           4,5                           

Merforrentning (kr.) 0                               78.681                    -                           
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Reguleringsregnskab 2013

Sag Nr.

Virksomhedens navn

CVR Nr.

P Nr.

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektricitet

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2013 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 i 2013 kr.

1.5 Faktureret leveret mængde elektricitet i 2013 kWh

Såfremt faktureret leveret mængde el ikke stemmer overens med faktiske leveret mængde el, udfyldes punkt 1.6

1.6 Faktisk leveret mængde elektricitet i 2013 kWh

1.7 Budgetteret leveret mængde elektricitet i 2014 kWh

2. Netaktiver

2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2013 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 2013 kr.

3. Pensionsforpligtelser

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2013 kr.

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser kr.

3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 2013 kr.

4. Energispareaktivitet

4.1 Realiserede energibesparelse (kan være større eller mindre end det pålagte energisparemål) kWh

4.2 Omkostninger til opfyldelse af årets energisparemål kr.

4.4 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse kr.

4.4.1 - Heraf administrationsomkostninger -                        kr.

4.4.2 - Heraf øvrige omkosninger 3.517.500             kr.

4.5 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse kr.

5. Nettab

De grå felter udfyldes automatisk.

5.1 Beregnet nettab kWh

5.2 Gennemsnitlig årlig elpris øre/kWh

5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris) kr.

5.4 Ønsker virksomheden en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab? Vælg ja eller nej i listen

JA

NEJ

6. Andre driftsmæssige indtægter

2004 kr.

2005 kr.

2006 kr.

2007 kr.

2008 kr.

2009 kr.

2010 kr.

2011 kr.

2012 kr.

2013 kr.433.413                                                 

219.827                                                 

238.427                                                 

240.566                                                 

253.055                                                 

Medgået omkostninger til andre 

driftsmæssige indtægter

230.679                                                 

331.000                                                 

343.847                                                 

76,51

JA

3.403.222                                              

34,19

5.862.282                                              

7.661.913

1.091.480                                              

Andre driftsmæssige indtægter 

0

0

0

9.953.005

2004

1.350.274

433.413                                                 

48.851.358                                            

21.793.157                                            

2013

301.499.268

-14.312.061

297.251.538

450.091

16.759.426

25119150

SEF NET A/S

232.571.000                                          

58.159.293                                            

224.260.874                                          

232.472.190                                          

3.517.500                                              

3.517.500                                              

3.881.640                                              

8.375.000                                              

2013

333.575                                                 



7. Afvikling af difference

7.1 Årets difference 2013 kr.

7.2 Difference i virksomhedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)

Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk. 2013 2014 2015

7.2.1 Årets opståede difference (skal ikke udfyldes) 886.758                kr.

7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse 848.691                kr.

7.2.3 Beholdt difference 38.067                  kr.

7.2.4 Afviklning af difference opstået i 2013 38.067                  kr.

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. 2013 2014 2015

7.3.1 Overført difference (primo) 923.799                (0)                          (0)                          kr.

7.3.2 Strafrenter af overført difference (1. halvår) 33.257                  (0)                          (0)                          kr.

7.3.3 Årets opståede difference -                        kr.

7.3.4 Årets afviklede difference* 957.056                kr.

7.3.5 Samlet difference (medio) (33.257)                 (0)                          (0)                          kr.

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

7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) (0)                          (0)                          (0)                          kr.

*) Sekretariatet bemærker, at disse beløb alene skal vedrøre differencer opstået i 2013 eller tidligere.

Bemærkninger til afsnit 7.3:

8. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

8.1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor

9. Øvrige oplysninger
Vedhæftes indberetningen

10. Ledelsespåtegning samt revisorpåtegning sendes særskilt med reguleringsregnskabet 2013
Indberetningen af reguleringsregnskabet 2013 registreres først hos Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet.

Vedr. punkt 9. I 2004 var leveret mængde = faktureret mængde. Differencen i 2012 og 2013 mellem leveret mængde og faktureret mængde skyldes indførelse af nettoafregning vedrørende solceller m.v.

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 2013 plus 7 procentpoint. I 2013 er strafrentesatsen 0,2 + 7 = 7,2 pct. I 2014 og 2015 er anvendt samme rentesats som i 

2013, eftersom de gældende satser for 2014 og 2015 endnu ikke er kendt. Strafrenterne i 2014 og 2015 er derfor foreløbige.

886.758                                                 

Sekretariatet beder virksomheden om at indberette forhold vedr. den leverede mængde el i 2004, såfremt opgørelsesmetoden er forskellig fra 2012, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende 

ændringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. § 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 .

Såfremt virksomheden ikke er i stand til, at indsende data vedr. den faktiske leverede mængde el (i modsætning til den fakturerede leverede mængde el) i 2004, bedes virksomheden give et kvalificeret 

skøn herfor, samt begrunde dette.  


