
VIRKSOMHEDSNAVN [tekst]

CVR-nr. [nr.] Ja

Nej

Reguleringsregnskab 2018
Reguleringsår 2018     

Dette er en tjekliste til intern brug i netvirksomheden - selve indberetningen af reguleringsregnskabet for 2018 vil foregå via indberetningssystemet ENAO.

Noter

[noter]

Ledelsesberetning

[beretning]

Ledelsespåtegning

[bilag 1]

Revisorerklæring

[bilag 3]

1. Indtægter

[kr.]

[kr.]

2. Driftsomkostninger

[kr.]

[kr.]

2.2 Heraf omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden 1. januar 2000 (delmængde af punkt 2.) [kr.]

3. Viderefakturering til overliggende net

[kr.]

4. Aktiver

[kr.]
[kr.]
[kr.]

5. Afskrivninger (summen af punkt 5.1 - 5.3 giver årets samlede afskrivninger)

[kr.]

[kr.]

[kr.]

6. Tab på debitorer

[kr.]

[kr.]

[kr.]

[kr.]

[kr.]

[ja/nej]

hvis ja: [dokumentation]

7. Leveret elektricitet

[kWh]

8. Nettab

8.1 Fysisk nettab opgjort af Energinet ved saldoafregning

[kWh]

[kWh]

[kWh]

[kWh]

[kWh]

9. Aktivitetsniveau

9.1 Antal elmålere ultimo reguleringsåret

9.1.a Antal elmålere ultimo reguleringsåret 2012 [stk]

9.1.b Antal elmålere ultimo reguleringsåret 2013 [stk]

9.1.c Antal elmålere ultimo reguleringsåret 2014 [stk]

6.1 Tab på debitorer i 2012

Ledelsespåtegning

Revisorerklæring

8.1.b Fysisk nettab opgjort af Energinet ved saldoafregning i 2015

8.1.c Fysisk nettab opgjort af Energinet ved saldoafregning i 2016

8.1.d Fysisk nettab opgjort af Energinet ved saldoafregning i 2017

2.1 Heraf omkostninger til nettab (delmængde af punkt 2.)

5.1 Afskrivninger af netaktiver idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017

5.2 Afskrivninger af aktiver, som ikke er netaktiver, senest idriftsat økonomisk 31. december 2017

4.1 Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netaktiver idriftsat økonomisk senest 31. december 2017 (historisk aktivbase)
4.2 Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af aktiver, som ikke er netaktiver, senest idriftsat økonomisk 31. december 2017

6.2 Tab på debitorer i 2013

6.3 Tab på debitorer i 2014

6.4 Tab på debitorer i 2015

6.5 Tab på debitorer i 2016

Noter til regnskabsoplysningerne, herunder en forklarende note til afstemning mellem reguleringsregnskabet og netvirksomhedens årsrapport

Ledelsesberetning, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis

1. Indtægter fra bevillingspligtige aktiviteter i reguleringsåret

1.1 Herunder andre indtægter, som netvirksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet (delmængde af punkt 1.)

3. Viderefakturering til overliggende net

8.1.a Fysisk nettab opgjort af Energinet ved saldoafregning i 2014

7.1 Leveret elektricitet i reguleringsåret

2. Driftsomkostninger i reguleringsåret

8.2 Nettab, der ligger til grund for reguleringsårets omkostninger til nettab

4.3 Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af aktiver idriftsat økonomisk fra 1. januar 2018 (fremadrettet aktivbase)

5.3 Afskrivninger af aktiver idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018

6.6.a Har netvirksomheden haft tab på debitorer, som ikke bortfalder i forbindelse med indførelse af Engrosmodellen?

6.6.b Har netvirksomheden haft tab på debitorer, som ikke bortfalder i forbindelse med indførelse af Engrosmodellen?



9.1.d Antal elmålere ultimo reguleringsåret 2015 [stk]

9.1.e Antal elmålere ultimo reguleringsåret 2016 [stk]

9.1.f Antal elmålere ultimo reguleringsåret 2017 [stk]

9.1.g Antal elmålere ultimo reguleringsåret 2018 [stk]

9.2 Antal elmålere, der er ansøgt forhøjelse for efter § 27 ultimo reguleringsåret 2018 (delmængde af punkt 9.1.g) [stk]

9.3 Antal stationer ultimo reguleringsåret

9.3.a Antal stationer ultimo reguleringsåret 2012 [stk]

9.3.b Antal stationer ultimo reguleringsåret 2013 [stk]

9.3.c Antal stationer ultimo reguleringsåret 2014 [stk]

9.3.d Antal stationer ultimo reguleringsåret 2015 [stk]

9.3.e Antal stationer ultimo reguleringsåret 2016 [stk]

9.3.f Antal stationer ultimo reguleringsåret 2017 [stk]

9.3.g Antal stationer ultimo reguleringsåret 2018 [stk]

9.4 Antal stationer, der er ansøgt forhøjelse for efter § 27 ultimo reguleringsåret 2018 (delmængde af punkt 9.3.g) [stk]

10. Justeringer

10.1 Ansøgningsbaserede Forhøjelser

F.1 Omkostninger til nettab, jf. § 18 [ja/nej]

F.1 Omkostninger til nettab, jf. § 18 hvis ja: [dokumentation]

F.2 Tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. § 20 [ja/nej]

F.2 Tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. § 20 hvis ja: [dokumentation]

F.3 Myndighedspålæg, jf. § 24, stk. 1 [ja/nej]

F.3 Myndighedspålæg, jf. § 24, stk. 1 hvis ja: [dokumentation]

F.4 Ændrede krav ved lov, jf. § 25, stk. 1 [ja/nej]

F.4 Ændrede krav ved lov, jf. § 25, stk. 1 hvis ja: [dokumentation]

F.5 Fjernaflæste målere, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 1 [ja/nej]

F.5 Fjernaflæste målere, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 1 hvis ja: [dokumentation]

F.6 IT-sikkerhedstjeneste, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 [ja/nej]

F.6 IT-sikkerhedstjeneste, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 hvis ja: [dokumentation]

F.7 Omkostninger til myndighedsbehandling, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 3 [ja/nej]

F.7 Omkostninger til myndighedsbehandling, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 3 hvis ja: [dokumentation]

[ja/nej]

hvis ja: [dokumentation]

[ja/nej]

hvis ja: [dokumentation]

[ja/nej]

hvis ja: [dokumentation]

F.11 Kabellægning af luftledninger, jf. § 29 [ja/nej]

F.11 Kabellægning af luftledninger, jf. § 29 hvis ja: [dokumentation]

F.12 Overtagelse af anlæg for tredjemand, jf. § 30, stk. 1 [ja/nej]

F.12 Overtagelse af anlæg for tredjemand, jf. § 30, stk. 1 hvis ja: [dokumentation]

F.13 Reinvesteringer i kabellagte net overtaget fra tredjemand, jf. § 31, stk. 1 [ja/nej]

F.13 Reinvesteringer i kabellagte net overtaget fra tredjemand, jf. § 31, stk. 1 hvis ja: [dokumentation]

F.14 Væsentlig afvigelse i udviklingen af eksogene forhold, jf. § 32 [ja/nej]

F.14 Væsentlig afvigelse i udviklingen af eksogene forhold, jf. § 32 hvis ja: [dokumentation]

F.15 Force majeure, jf. § 33 [ja/nej]

F.15 Force majeure, jf. § 33 hvis ja: [dokumentation]

10.2 Reduktion ved færre omkostninger

[ja/nej]

hvis ja: [kr.]

R.3 Myndighedspålæg, jf. § 24, stk. 2 [ja/nej]

R.3 Myndighedspålæg, jf. § 24, stk. 2 hvis ja: [kr.]

R.4 Ændrede krav ved lov, jf. § 25, stk. 2 [ja/nej]

R.4 Ændrede krav ved lov, jf. § 25, stk. 2 hvis ja: [kr.]

R.5 Fjernaflæste elmålere, jf. § 26, stk. 2 og stk. 3, nr. 1 [ja/nej]

R.5 Fjernaflæste elmålere, jf. § 26, stk. 2 og stk. 3, nr. 1 hvis ja: [kr.]

R.6 IT-sikkerhedstjeneste, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 [ja/nej]

R.6 IT-sikkerhedstjeneste, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 hvis ja: [kr.]

R.7 Omkostninger til myndighedsbehandling, jf. § 26, stk. 2 og stk. 3, nr. 3 [ja/nej]
R.7 Omkostninger til myndighedsbehandling, jf. § 26, stk. 2 og stk. 3, nr. 3 hvis ja: [kr.]

[ja/nej]

hvis ja: [kr.]

R.10 Ændringer på transmissionsniveau, jf. § 28, stk. 2 [ja/nej]

R.10 Ændringer på transmissionsniveau, jf. § 28, stk. 2 hvis ja: [kr.]
R.12 Nedsættelse ved overdragelse af anlæg fra tredjemand, jf. § 30, stk. 2 [ja/nej]
R.12 Nedsættelse ved overdragelse af anlæg fra tredjemand, jf. § 30, stk. 2 hvis ja: [kr.]

Indberetningspunkt 10 vedrører energispareydelser

R.8 Overdragelse og varetagelse af måleransvar ved kunder tilsluttet transmissionsnettet, jf. § 26, stk. 2 og stk. 3, nr. 4

R.2 Dækning af tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. § 21, stk. 2

R.2 Dækning af tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. § 21, stk. 2

R.8 Overdragelse og varetagelse af måleransvar ved kunder tilsluttet transmissionsnettet, jf. § 26, stk. 2 og stk. 3, nr. 4

F.9 Nye eller ændrede forsyningsområder, større nye elforbrugere eller produktionsenheder, jf. § 27

F.9 Nye eller ændrede forsyningsområder, større nye elforbrugere eller produktionsenheder, jf. § 27

F.8 Overdragelse og varetagelse af måleransvar ved kunder tilsluttet transmissionsnettet, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 4

F.8 Overdragelse og varetagelse af måleransvar ved kunder tilsluttet transmissionsnettet, jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 4

F.10 Ændringer på transmissionsniveau, jf. § 28, stk. 1

F.10 Ændringer på transmissionsniveau, jf. § 28, stk. 1



Det indskærpes, at omkostninger og indtægter forbundet med realisering af energibesparelser skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger.

[kr.]
[kr.]
[kr.]
[kr.]

[kr.]

Hvis netvirksomheden ønsker at udskyde dækningen af årets afholdte omkostninger til energibesparelser, skal tabel 11.3 udfyldes.
11.3 Fordeling og dækning af årets nettoomkostninger ifm. Indtægtsrammen

Reguleringsåret (år 0) År 1 År 2 År 3 År 4
11.3.a Nettoomkostninger afholdt i reguleringsåret (år 0) [kr.] [kr.] [kr.] [kr.] [kr.]
11.3.b Omkostninger afholdt i reguleringsåret, der udskydes til år 1 [kr.] [kr.] [kr.] [kr.]
11.3.c Omkostninger afholdt i reguleringsåret, der udskydes til år 2 [kr.] [kr.] [kr.]
11.3.d Omkostninger afholdt i reguleringsåret, der udskydes til år 3 [kr.] [kr.]
11.3.e Omkostninger afholdt i reguleringsåret, der udskydes til år 4 [kr.]

11.4 Energisparedifferencer i hhv. forbrugerens (-) og virksomhedens favør (+)
[kr.]
[kr.]

Autoberegnes (pkt. 11.4.a - pkt. 11.4.b)

11.5 Redegørelse for afvikling af for meget hhv. for lidt opkrævede indtægter til energibesparende aktiviteter fra tidligere regnskabsår 

Tabel 11.6 skal kun udfyldes ved flerårige energibesparelser.
11.6 Omkostninger afholdt til årets indberettede energibesparelser

[kr.]
[kr.]

Autoberegnes (pkt. 11.6.a - pkt. 11.6.b)
[kr.]
[kr.]
[kr.]
[kr.]

Autoberegnes (pkt. 11.6.d + pkt. 11.6.e + pkt. 11.6.f + pkt. 11.6.g)
Autoberegnes (pkt. 11.6.a + pkt. 11.6.d + pkt. 11.6.e + pkt. 11.6.f + pkt. 11.6.g)

11.1.c Indtægter ifm. realisering af energibesparelser i reguleringsåret
11.1.d Nettoomkostninger

11.1 Nettoomkostninger til energispareaktiviteter
11.1.a Omkostninger til realisering af energibesparelser i reguleringsåret
11.1.b Omkostninger til administration i reguleringsåret

11.2 Tarif- og abonnementsindtægter
11.2 Indtægter opkrævet ifm. energibesparende aktiviteter i reguleringsåret

11.4.a Akk. energisparedifference ultimo år-2
11.4.b Afvikling af den akk. difference ultimo år-2
11.4.c Ikke afviklet difference (pkt. 11.4.a - pkt. 11.4.b)

[redegørelse]

11.6.a Omkostninger afholdt i reguleringsåret til realiserede og indberettede energibesparelser i reguleringsåret
11.6.b Omkostninger afholdt i reguleringsåret, men endnu ikke er realiserede besparelser
11.6.c Omkostninger i alt (pkt. 11.6.a - pkt. 11.6.b)
11.6.d Omkostninger afholdt i tidligere år, som er forbundet med de indberettede energibesparelser i år -1
11. 6.e Omkostninger afholdt i tidligere år, som er forbundet med de indberettede energibesparelser i år -2 
11.6.f Omkostninger afholdt i tidligere år, som er forbundet med de indberettede energibesparelser i år -3
11.6.g Omkostninger afholdt i tidligere år, som er forbundet med de indberettede energibesparelser i år -4
11.6.h I alt tidligere år
11.6.i Omkostninger i alt forbundet med de indberettede energibesparelser i reguleringsåret


