Energitilsynet
Nyropsgade 30
1780 København V

HEF Net A/S – reguleringsregnskab og redegørelse for 2014

Vedlagt følger HEF Net A/S’s reguleringsregnskab for 2014 samt redegørelse ifølge
bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder
omfattet af elforsyningsloven § 19.
Differencer
HEF Net A/S’ differencer i 2014 er opgjort til kr. 129.155.557 i selskabets favør, og ønskes, iflg.
§29, stk. 1, nr. 2, afviklet på følgende måde:
• Kr. 45.937.473 anses som en midlertidig tarifnedsættelse til forbrugerne
• Kr. 83.218.084 ønskes afvikles i 2015
• Kr. 0 ønskes afviklet i 2016
Differencen er opgjort ud fra nuværende reguleringspris, hvorfor vi forbeholder os ret til at ændre
afviklingen af differencer ved ændring af den bagudrettede indtægtsramme, eksempelvis som
følge af godkendelse af ansøgninger om forhøjelser fra nødvendige nyinvesteringer.
Da der fortsat er uklarheder omkring fremadrettede dokumentationskrav i forhold til afvikling af
differencer, forbeholder vi os ret til at ændre differenceafviklingen, jf. ovenstående afviklingsplan.
Oversigt over indsendte dispensationsansøgninger
Af indsendte dispensationsansøgninger, der endnu ikke er behandlet, har vi registreret følgende,
som ikke er indeholdt i beregningen af forrentning:
• Ansøgning om nødvendige nyinvesteringer for 2009 HEF Net A/S
• Ansøgning om nødvendige nyinvesteringer for 2010 HEF Net A/S
• Ansøgning om nødvendige nyinvesteringer ifm. reguleringsregnskabet 2010 fra AKE El-Net
Herudover har HEF Net A/S endnu ikke fremsendt ansøgning om nødvendige nyinvesteringer for
årene 2011, 2012, 2013 samt 2014. Disse vil blive indsendt løbende.

Forrentning
HEF Nets opnåede forrentning i 2014, jf. § 29, stk. 1, nr. 3 følger nedenstående beregning.
Endelig indtægtsramme

317.477.716

Differencer til afvikling

105.069.993

Tilladt indtægtsniveau

422.547.709

BasisIndtægtsramme

275.078.521

Forhøjelser ifm. nødvendige nyinvesteringer
Korrektion for nettab

37.134.125
5.375.070

Effektiviseringskrav fra benchmarking af kvalitet i levering

-110.000

Enedlig indtægtsramme (ekskl. Energispareydelser)

317.477.716

Midlertidig tarifnedsættelse

-45.937.473

Korrigerede driftsmæssige indtægter

271.540.243

Driftsomkostninger

114.476.861

Afskrivninger

80.001.239

Driftsoverskud

77.062.143

Netaktiver (ultimo) + 2%

1.886.868.053

Forrentningsprocent

4,0841%

Maksimalt tilladte forrentningssats (Energitilsynet)

4,0841%

M erforrentning

0

Ændrede forhold
Under de driftsmæssige indtægter er der i 2014 indregnet en kreditering til 3 transformerstationer
på i alt 10.264.485, der vedr. en tabt sag om efterreguleringer af tariffer for årene 2001-2008.
Årets indtægter fra tilslutningsbidrag er realiseret med 21.205.331 kr. mod 41.272.433 kr. i 2013.
Disse indtægter har fortsat stor indflydelse på driftsoverskuddet i reguleringsåret 2014.
Andre indtægter er steget med 6.688.795 kr. Reguleringsregnskabet 2014 indeholder indtægter fra
gebyrer på i alt 6.906.700 kr., der er indtægtsført i Energi Nord A/S. Modsat indregnes tillige
omkostninger forbundet med gebyr-indtægterne, under driftsomkostningerne.
Omkostninger til demontage i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer er ligesom tidligere år
fratrukket driftsomkostningerne, hvilket reducerer omkostningerne med 5.170.218 kr. Samtidig er
årets investeringer i fjernaflæste målere samt omkostningerne til opsætning fratrukket
driftsomkostningerne, hvilket reducerer omkostningerne med 2.641.419 kr. Begge forhold indgår
herefter i anlægsværdien, og dermed i kapitalgrundlaget til beregning af forrentningen (jf.
ovenstående skema).
Denne regnskabspraksis er uændret i forhold til reguleringsåret 2013, men afviger i forhold til den
regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsrapport for regnskabsåret.
Følgende omkostninger indgår i reguleringsregnskabets driftsomkostninger, men er medtaget i
særskilt ansøgning om korrektioner i forhold til reguleringsregnskabet 2014:

•
•
•

Omkostninger til demontering af gamle målere til fjernaflæste målere - i alt 407.735 kr.
Omkostninger hvor HEF modtager fuld refusion af 3. part – i alt 6.990.395 kr.
IT-migreringsomkostninger i forbindelse med integrationen af AKE El-Net – i alt 441.311 kr.

Fra reguleringsåret 2014 medregnes leverede mængder efter et bruttoprincip, hvor vi tidligere har
anvendt nettoopgørelse af årets leverede mængde kWh. Grundet et større antal nettoafregnede
kunder i afregningsgruppe 6 har vi vurderet, at bruttoopgørelsen giver et mere retvisende billede af
de leverede mængder. Ændringen har ingen betydning for sammenligningsåret 2004.
Leveret mængde
Faktureret mængde
Nettoficeret mængde
Samlet leveret mængde

kWh
1.642.856.051
15.146.908
1.658.002.959

Netaktiver
Primokorrektioner til netaktiverne på -3.641.764 kr. består af 2 anlægstilskud, der indtægtsføres
over aktivets levetid (-2.974.110 kr.) samt salg af 3 grunde (-667.654 kr.).
Opdelingen af årets investeringer er foretaget skønsmæssigt, og årets nødvendige nyinvesteringer
er anslået til at udgøre 41.301.876 kr. De vurderinger, der ligger til grund for opdelingen, er
kabellægning af 20 kV-luftledninger samt udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg og
demontage i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer.
Årets afskrivninger indeholder tillige skrotning af luftledninger og tilknyttede anlæg i forbindelse
med kabellægning, hvor tabet er medtaget som en merafskrivning og ikke som en afgang.
Energibesparende aktiviteter
Energibesparende aktiviteter iflg. § 29, stk. 1, nr. 7:
År
2014

Pålagt
energisparemål
kWh

62.743.000

Faktiske opnåede
besparelser
kWh

61.107.514

Omkostninger
kr.
25.470.058

Opkrævede
Diff.
indtægter Faktisk Opkrævet Øre/kWh
(sparemål)
kr.
pris
pris
26.151.741

0,4168

0,4280

-0,011

HEF Net har i 2014 opnået faktiske energibesparelser på 61.107.514 kWh. Prisen pr. sparet kWh
er opgjort til 41,68 øre/kWh.
Afslutningsvis vil vi gerne anmode om, at vi bliver kontaktet, hvis der er kommentarer til
fremsendte.

HEF Net A/S
CVR-nr.:24998231

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/
Kun hvide felter skal udfyldes
1. Indtægter og viderefakturering
293.392.153 kr.

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2014

21.440.440 kr.

1.2 Heraf andre indtægter
1.3 Er der i 2014 sket et bortfald af andre indtægter?

Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1
0 kr.

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

444.671.753 kr.

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar
2. Omkostninger

114.476.861 kr.

2.1 Driftsomkostninger i 2014
3. Leveret mængde

1.658.002.959 kWh

3.1 Leveret mængde elektricitet i 2014
4. Netaktiver

1.846.738.026 kr.

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2014
4.2 Eventuelle primokorrektioner

-3.641.764 kr.

4.3 Årets nødvendige nyinvesteringer

41.301.876 kr.

4.4 Årets nyinvesteringer

17.299.581 kr.

4.5 Årets reinvesteringer

28.174.162 kr.

4.6 Årets afskrivninger

80.001.238 kr.
0 kr.

4.7 Årets afgang af netaktiver

1.849.870.643 kr.

4.8 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2014
5. Nettab

2004

2014

5.1 Fysisk nettab

61.183.955

59.724.755 kWh

5.2 Nettabsomkostning

24.938.109

37.511.319 kr.

0,41

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

0,63 kr./kWh
Ja

6. Praksisændringer
6.1 Er der i 2014 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

Nej
Ja

Vælg ja eller nej i listen

Nej

Vælg ja eller nej i listen

Hvis ja, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen
6.2 Påvirker praksisændringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh?
Hvis ja, da udfyldes pkt. 6.4 og/eller 6.6
Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter
6.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

240.738.161 kr.

6.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring

240.738.161 kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde
6.5 Leveret mængde i 2004

1.786.225.327 kWh

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

1.786.225.327 kWh

7. Pensionsaktiver
0 kr.

7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2014

0 kr.

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver
-

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2014

kr.

8. Opgørelse af differencer
8.1 Årets opståede difference 2014

129.155.557 kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)
2014
9.1 Årets opståede difference

2015

2016

129.155.557

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

45.937.473

9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2015 og/eller 2016

83.218.084

kr.
kr.
kr.
83.218.084

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2014

0 kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)
2014

2015

2016
kr.

10.1 Forventet indtægtsramme

kr.

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*
10.3 Planlagt afviklet difference
10.4 Overført difference (primo)

-

-

kr.

-

kr.

-

-

kr.

10.6 Årets opståede difference

-

10.7 Årets afviklede difference*

-

-

-

kr.

10.8 Difference til beregning af strafrente for 2. halvår

-

-

-

kr.

10.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)

-

-

-

kr.

10.10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

-

-

-

kr.

10.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halvår)

-

-

kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2014, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2016.
11. Opgørelse af forrentning
11.1 Forrentningsloft
11.2 Virksomhedens forrentningsprocent
11.3 Opnået forrentning
11.4 Merforrentning

4,084 pct.
4,084 pct.
77.062.144 kr.
0 kr.

12. Energispareydelse
12.1 Realiseret energibesparelse
12.2 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse
12.2.1 Heraf administrationsomkostninger
12.2.2 Heraf øvrige omkostninger
12.3 Indtægter opkrævet i forbindelse med årets energibesparelse

61.107.514 kWh
25.470.058 kr.
225.876 kr.
25.244.182 kr.
26.151.741 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet
Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger her.

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet
Indberetningen af reguleringsregnskabet 2014 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 § 29, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets vejledning til
indberetning af reguleringsregnskab 2014.

