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Dato: 

14. august 2020 

Høringssvar vedrørende Reguleringspris for Cerius A/S for 
reguleringsåret 2017 

Cerius A/S (herefter ”Cerius”) fremsender hermed høringssvar til udkast til afgørelse 

om selskabets reguleringspris for reguleringsåret 2017 ”Udkast til 

reguleringsprisafgørelse” (herefter ”Udkast til afgørelse”) modtaget fra 

Forsyningstilsynet “FST”) d. 20. juli 2010 med tilhørende bilag og Excel-filer.  

 

Cerius takker for muligheden for at afgive bemærkninger til høringsudkastet. Cerius er 

opmærksom på, at FST i henhold til dispensationsafgørelse fra Energistyrelsen skal 

melde afgørelser ud om elnetselskabers indtægtsrammer for 2018 senest 31. august 

2020. Dette betyder, at udestående afgørelser vedrørende tidligere år også skal være 

afgjort på dette tidspunkt. 

 

Cerius finder det beklageligt, at FST har ventet til sidste øjeblik med at fremsende 

udkast til afgørelse for reguleringsåret 2017, hvormed tre af de fire ugers 

høringsperiode ligger i sommerferieperioden. Cerius har forståelse for opgavens 

omfang og kompleksitet, men er dog af den opfattelse, at FST med den fastsatte 

høringsfrist 14. august 2020 ikke imødekommer Energistyrelsen forventning om, at der 

ved fastlæggelse af høringsperioden tages højde for sommerferien. 

 

Den korte reelle høringsfrist er særligt en udfordring for selskabet, idet der samtidig 

med udkastet til afgørelse for reguleringsåret 2017 er fremsendt høringsudkast 

vedrørende selskabets 2018 indtægtsrammer. For sidstnævnte er der tale om første 

gang, der udmeldes indtægtsrammer efter en helt ny bekendtgørelse og en helt ny og 

kompleks beregningsmodel.  

 

Cerius’ høringssvaret er disponeret således: 

 
1. Indledende bemærkninger 

 
2. Specifikke bemærkninger 

2.1 Tab på debitorer 2004 og 2017 

2.2 Korrektion af driftsomkostninger 2010-2015 og regnskabsmæssig 

adskillelse i relation til energibesparelser 
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2.3 Korrektion af driftsomkostninger i 2017 

2.4 Korrektion som følge af kunder på transmissionsniveau i 2004-2017 

2.5 Ændret levetid 

2.6 Midlertidige tarifnedsættelser efter afgørelser og nærværende 

udkasts øvrige ændringer 

2.7 Differencer 

2.8 Energibesparelser 

 

 

1. Indledende bemærkninger  

 

Det fremgår af det modtagne udkast til afgørelse, at det er et udkast til afgørelse for 

reguleringsåret 2017. Cerius undrer sig derfor over, at udkastet til afgørelse reelt set 

ser ud til at være en høring over perioden 2005-2017 og ikke blot 2017.  

 

FST har allerede truffet afgørelse for perioden 2005-2015 henholdsvis 2016, hvor 

førstnævnte er påklaget. Nærværende udkast til afgørelse indeholder dog korrektioner 

af forhold, der vedrører afgørelserne for perioden 2005-2015 og 2016, herunder bl.a. 

forhold som følge af Energiklagenævnets afgørelse vedrørende 2005-2015.  

 

Det er Cerius’ klare opfattelse, at en allerede truffet afgørelse ikke uden videre kan 

ændres, men at der i givet fald skal ske genoptagelse med henblik på fornyet 

behandling med efterfølgende ny høring. Da det ikke har været tilfældet, anmoder 

Cerius om, at FST følger den proces, der rettelig burde være fulgt og sender udkast til 

ændrede afgørelser vedrørende tidligere år i særskilt høring. For så vidt angår 

energibesparelser anfører FST i afsnit 4.8, at tidligere trufne afgørelser vedrørende 

energibesparelser 2010-2015 genoptages. Også disse bør indgå i særskilt 

høringsproces, da nærværende udkast til afgørelse alene vedrører 2017.    

 

Cerius er, ligesom FST, naturligvis interesseret i at få afsluttet de historiske sager, som 

har gjort det udfordrende for selskabet at opgøre differencer mv. i en lang årrække. 

Det er dog beklageligt, at det - muligvis pga. FSTs forsinkelse i sagsbehandlingen - 

ikke foregår på en for alle parter hensigtsmæssig måde. 

 

For flere forhold, herunder tab på debitorer og IT-sikkerhed, skriver FST, at Cerius kan 

fremsende yderligere dokumentation for forholdene. Cerius stiller sig undrende overfor, 

hvorfor disse forhold ikke søgt afklaret inden fremsendelse af udkast til afgørelse. Det 

synes ikke hensigtsmæssigt at vente 2 år og give selskaberne en kort høring til 

gennemgang af forhold, der kunne have været afklaret inden en høring, når FST lang 

tidligere kunne have efterspurgt yderligere dokumentation. 
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Cerius bemærker desuden, at selskabet fortsat har en række uafsluttede sager ved 

FST. Det fremsendte udkast til afgørelse og efterfølgende afgørelse vil således ikke 

være den endelige afgørelse for reguleringsåret 2017. De uafklarede forhold har 

betydning for selskabets indtægtsramme og differencesaldo for 2017 og efterfølgende 

år og dermed selskabets muligheder for at disponere herefter. 

 

På baggrund af ovenstående anser Cerius FSTs udkast til afgørelse om selskabets 

indtægtsramme for 2017 som værende foreløbig. Selskabet imødeser derfor fornyet 

høring, når de uafsluttede sager er afgjort, og der er sket afklaring og tilretning af 

selskabet bemærkninger til FSTs foreløbige udkast til afgørelse om selskabets 

indtægtsramme for 2017, jf. afsnit vedrørende specifikke bemærkninger neden for. 

 

Da selskabets indtægtsrammeforhold for 2017, som påvirker udgangspunktet for 

selskabets reguleringsregnskab for 2019, endnu ikke er på plads (og ikke forventes at 

komme på plads før efter fristen for indberetning af reguleringsregnskab 2019), bedes 

FST for en god ordens skyld bekræfte, at Cerius efter fristen for indsendelse af 

reguleringsregnskab for 2019 kan foretage korrektion i reguleringsregnskabet 

2019 uden hensyntagen til væsentlighedskriteriet i § 8 i 

reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, når der er sket endelig afklaring af de 

udestående forhold vedrørende selskabets indtægtsramme og differencesaldo for 

2017 og 2018, 

 

For en god ordens skyld skal det her bemærkes, at selskabet har til hensigt fuld ud at 

opkræve enhver difference i selskabets favør, herunder evt. øgede differencer, som de 

uafklarede forhold måtte give anledning til. 

 

2. Specifikke bemærkninger 

 

Nedenfor fremgår Cerius’ bemærkninger til de i FSTs udkast til afgørelse anførte 

*Virksomhedsspecifikke forhold”. 

2.1 Tab på debitorer 2004 og 2017 

For så vidt angår FSTs udkast til afgørelse vedrørende tab på debitorer, gentager 

Cerius bemærkningerne anført i selskabets reguleringsregnskab for 2017. 

 

For så vidt angår 2004 indgår der naturligvis også i 2004 tab på debitorer, der ikke er 

overgået til elhandlerne i forbindelse med engrosmodellen, nemlig tab på debitorer 

vedrørende indtægter fra tilslutninger, gebyrer og lign. Det er dog ikke umiddelbart 

muligt for Cerius her 16 år senere at specificere tab på debitorer pr. kundeforhold i 

tilbage i 2004 og dermed at opgøre, hvor stor en andel, der vedrører tariffer og 

abonnementer henholdsvis øvrige forhold. 
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Når dette ikke er muligt, har Cerius derfor i 2017 ansøgt om forhøjelse af selskabets 

indtægtsramme for de tab, som selskabet oppebærer i dette år. Cerius har beskrevet, 

at selskabets tab på debitorer i 2017 i alt udgør TDKK 8.681, hvoraf TDKK 8.395 

udgør tab på debitorer, der ikke er relateret til elhandlere. 

 

Som anført i reguleringsregnskabet er tidspunktet for, hvornår Cerius anser en fordring 

for tabt ændret i 2017 fra 5 år til 1 år. Ubetalte regninger i 2015, dvs. inden 

engrosmodellen, hvor Cerius havde kundeforhold direkte til forbrugerne/slutkunden, 

ville før først tabsføres fuldt ud i 2020, men tabsføres med ændringen således fuldt ud 

i 2017. Hermed dækkes tab på debitorer, der vedrører forhold før engrosmodellen 

dermed ikke, som hensigten er. 

  

FST skriver, at disse tab på debitorer er dækket i tidligere år. Denne påstand er Cerius 

uforstående overfor. Når et tab først udgiftsføres i 2017, har det naturligvis ikke indgået 

i tidligere års omkostninger og har dermed heller ikke været håndteret/dækket her. 

Cerius anmoder derfor venligst om en uddybende forklaring på, hvordan FST mener, 

at denne omkostning er dækket i tidligere år. 

 

Såfremt FST imod Cerius’ forventning fastholder, at der ikke kan godkendes Cerius 

tillæg til indtægtsrammen i 2017 vedrørende tab på debitorer hidrørende fra før 

indførelse af engrosmodellen, bemærker Cerius den af FST angivne mulighed for at 

justere størrelsen af tab på debitorer i 2014 for poster, der ligger udover nuværende 

poster relateret til elhandelsvirksomhedernes manglende betalinger. Som nævnt 

overfor kan Cerius ikke 16 år efter umiddelbart og indenfor høringsperioden specificere 

tab på debitorer pr. kundeforhold i tilbage i 2004. Selskabet har imidlertid iværksat en 

undersøgelse af mulighederne herfor og forbeholder sig ret til at foretage en sådan 

justering af tab på debitorer i 2004, når mulighederne herfor er afdækket. 

 

2.2 Korrektion af driftsomkostninger 2010-2015 og regnskabsmæssig adskillelse 

i relation til energibesparelser 

Denne justering vedrører Cerius’ reguleringsregnskab for 2016, da Cerius i sit 

reguleringsregnskab for 2016 anførte, at omkostninger til en andel af selskabets 

kontingentbetaling til Dansk Energi fejlagtigt var håndteret som omkostninger 

vedrørende energibesparelser i stedet for som omkostninger vedrørende den 

bevillingspligtig aktivitet. 

 

Cerius gentager derfor undren over, at selskabets 2016 afgørelse ikke er sendt i ny 

høring, da dette forhold ikke har med 2017 at gøre og dermed i Cerius’ optik ikke hører 

hjemme i dette udkast til afgørelse. 

 

Derudover er Cerius ikke enig i FSTs påstand om, at korrektionen er i selskabets favør 

i form af ændret driftsoverskud. Korrektionen medfører en meromkostning i regnskabet 

vedrørende den bevillingspligtige aktivitet og dermed et lavere driftsoverskud. Dermed 
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er korrektionen til ulempe for Cerius. Alene fordi selskabet i årene er bundet af 

forrentningsloftet i stedet for indtægtsrammen kan korrektionen i bedste fald blive 

neutral for Cerius. Korrektionen kan aldrig blive til Cerius’ fordel (selskabets favør), 

som ellers er FST begrundelse for at anvende korrektionen skal væsentligheds-

vurderes. 

 

Cerius tjener hverken mere eller mindre ved den anmodede korrektion, ligesom 

forbrugerne heller ikke mærker til korrektionen. Der er med korrektionen tale om én 

regnskabspostering imellem to kasser i reguleringsregnskabet nemlig a) omkostninger 

vedrørende den bevillingspligtige aktivitet og b) omkostninger vedrørende 

energispareaktiviteten. Den afledte effekt heraf er reelt en ompostering imellem a) 

over-/underdækning for den bevillingspligtige aktivitet og b) over-/underdækning for 

energispareaktiviteten. Den samlede opkrævningsret overfor forbrugerne vedrørende 

den bevillingspligtige aktivitet og energispareaktiviteten er dermed uændret 

(korrektionen har 0 kr. i effekt på den samlede opkrævningsret). 

 

Uanset at korrektionen aldrig kan blive i Cerius’ favør, henviser FST til deres praksis 

for korrektioner til tidligere afgørelser. Med afsæt heri lægger FST op til alene at 

reducere omkostninger vedrørende energispareaktiviteten uden samtidig forøge 

omkostningerne vedrørende den bevillingspligtige aktivitet. En sådan håndtering 

strider imod de almindelige regnskabsprincipper, idet FST således foretager hvad 

revisorer benævner et-benede posteringer i reguleringsregnskabet uden samtidig at 

forholde sig til modposten.  

 

En korrektion foretaget i overensstemmelse med de almindelige regnskabsprincipper 

er i bedste fald neutral for Cerius jf. ovenfor. FSTs begrundelse om, at korrektionen er i 

Cerius’ favør og derfor skal væsentlighedsvurderes, er derfor fejlagtig. Hvis FST 

fastholder at gennemføre korrektionen som en såkaldt ”et-benet” postering uden 

samtidig at forhold sig til modposten, vil det derimod medføre et direkte tab for Cerius i 

størrelsesorden 20 mio. kr.  

 

Cerius finder det beklageligt, at Cerius, der i god tro selv har lagt op til at korrigere en 

fejl, som ikke har økonomisk effekt hverken for Cerius eller for forbrugerne, ender med 

at stå med et tab på ca. 20 mio. kr. 

 

Det er Cerius primære påstand, at FST efter de almindelige regnskabsbestemmelser 

ikke alene kan reducere omkostninger vedrørende energispareaktiviteten og samtidig 

afvise at gennemføre modposten (forøgelse af omkostningerne ved den 

bevillingspligtige aktivitet) med henvisning til væsentlighedsbetragtning af den ene del 

af regnskabsposteringen, da korrektionen foretages som én regnskabspostering.  

 

Såfremt FST på trods af de almindelige regnskabsprincipper alligevel fastholder deres 

alternative metode for korrektion, er det Cerius’ subsidiære påstand, at kriterierne for 
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FSTs væsentlighedsvurdering ikke er til stede, da korrektionen ikke er og aldrig kan 

blive i selskabets favør1. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at FST sidst i sit udkast til afgørelse anfører, at Cerius burde 

have vidst, at det pågældende kontingent med rette skulle posteres under den 

bevillingspligtige aktivitet. Cerius har blot for god ordens skyld nedenfor indsat 

specifikation af kontingentbetalingen fra Dansk Energi. Heraf fremgår det – efter 

Cerius’ opfattelse – at teksten (Energisparepulje/Energifonden) på det pågældende 

kontingent ikke nødvendigvis giver anledning til at tro, at det ikke har med 

energisparedelen at gøre.  

Tabel 2 - Faktura vedrørende kontingentbetaling 

 

 
 

Cerius ærgrer sig derfor naturligvis over FSTs insinuation af at Cerius har været i ond 

tro. Cerius har derimod, da fejlen blev opdaget, taget initiativ til at korrigere for 

forholdet. 

 

2.3 Korrektion af driftsomkostninger i 2017 

FST skriver i sit udkast til afgørelse, at Cerius har indberettet driftsomkostninger på 

MDKK 396 til benchmarking for 2017 og MDKK 398 i selskabets reguleringsregnskab.  

 

Årsagen til forskellen er, at der i januar 2019 er indberettet ansøgning vedrørende 

omkostninger til drift af VE-anlæg, da udkastet til metode for benchmark foreskrev at 

disse omkostninger skulle udeholdes af indberetningen til benchmarking. Men fordi, at 

noget skal holdes ude i benchmarkingen, betyder det jo ikke, at nødvendigvis at 

reguleringsregnskabet ændres. 

 

Som det fremgå af Cerius’ fremsendte materiale til benchmarkingen fremgår det, at 

omkostninger vedrørende drift- og vedligeholdelsesomkostninger på VE anlæg ikke 

registreres særskilt i regnskabet. Omkostningernes størrelse er derfor estimeret 

 
1 Set i forhold til situationen før Cerius orienterede FST om den konstaterede fejl 
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baseret på de forventede indtægter Udligningsordningen til dækning af 

omkostningerne. 

 

Udligningsbeløbet vedrørende 2017 er dog først modtaget og dermed bogført i 2018. 

Cerius’ årsrapport og dermed reguleringsregnskab for 2017 indeholder således ikke 

denne indtægt. Reguleringsregnskabets omkostninger er desuden opgjort i henhold til 

på daværende tidspunkt gældende BEK og vejledning og følger således 

årsregnskabsloven. I henhold hertil kan indtægter ikke nettoficeres i omkostninger, 

hvorfor det i Cerius’ optik er forkert, at FST laver korrektionen i reguleringsregnskabet. 

 

Hvis FST ønsker en korrektion foretaget med argumentet om 3. part finansierede 

anlæg – og ikke med argumentet om modregning – skal Cerius’ reguleringsregnskab 

for 2018 korrigeres for 2017 indtægten, som er indeholdt i 2018 som følge af 

bogføringstidspunktet, da konsekvensen ellers vil være, at indtægten medtages 

dobbelt (både i reguleringsregnskabet for 2017 og 2018).  

 

2.4 Korrektion som følge af kunder på transmissionsniveau i 2004-2017 

Jf. ovenfor findes det bemærkelsesværdigt, at allerede trufne afgørelser for perioden 

2004-2016 ikke er genoptaget, hvis FST foretager ændringer hertil.  Cerius har 

påklaget Energiklagenævnets afgørelse af 21. december 2018. Cerius mener således 

selvsagt ikke, at den anførte korrektion er korrekt og henviser til tidligere fremsatte 

bemærkninger herfor.  

 

2.5 Ændret levetid 

Som det fremgår af udkastet til afgørelse, har Cerius det kraftigt anmodet om en 

drøftelse af dette forhold forud for en afgørelse, da det er Cerius’ klare opfattelse, at 

FSTs opfattelse beror på en misforstået opfattelse af årsregnskabsloven. Cerius har 

derfor også opfordret til møde inklusiv selskabets revisor. Desværre har FST ikke taget 

imod denne opfordring.  

  

Afskrivninger er i Indtægtsrammebekendtgørelse 195 af 4.3.2016 (som er gældende 

for reguleringsregnskabet 2017) reguleret i § 25.  

 

Af § 25 stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår det, at ”…Anskaffelser efter 

den 31. december 2004 aktiveres eller udgiftsføres efter reglerne i 

årsregnskabsloven…”  Endvidere fremgår det af § 25 stk. 3, at ”…Afskrivninger …. 

beregnes som lige store årlige beløb over den standardlevetid, der er angivet i bilag 1”. 

 

Indtægtsrammebekendtgørelsen henviser således til reglerne i årsregnskabsloven2.  

Årsregnskabsloven (LBK 838 af 8.8.2019) regulerer afskrivninger på materielle 

anlægsaktiver i § 43. Heraf fremgår det af stk.1, at ”… materielle anlægsaktiver med 

 
2 For såvidt angår anskaffelser efter den 31. december 2004  
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begrænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk 

afskrivning af aktiverne over deres brugstid.” Endvidere fremgår det af stk. 2, at 

”Afskrivninger skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter 

afsluttet brugstid.” 

 

Årsregnskabsloven angiver således ikke en konkret metode for beregning af 

afskrivninger, men blot at afskrivningerne skal ske systematisk og afspejle den 

forventede brugstid. Det understøttes yderligere i PwC’s Regnskabshåndbog 2020 

side 170-171, hvoraf det fremgår, at: 

 

 

Som det fremgår ovenfor, åbner årsregnskabsloven mulighed for flere forskellige 

systematiske metoder for beregning af afskrivninger. Når der i 

indtægtsrammebekendtgørelsen er anført, at afskrivninger skal beregnes som ”…lige 

stor årlige beløb over den standardlevetiden der er angivet i bilag 1…”  er det en 

præcisering af, at netselskaberne til brug for reguleringsregnskabet skal anvende 

lineære afskrivninger blandt de forskellige afskrivningsmetoder, som 

årsregnskabsloven åbner mulighed for. Samtidig skal netselskaberne ved skøn over 

den forventede levetid anvende en afskrivningsperiode, som ligger inden for de 

spænd, der er angivet i bilag 1. 

 

Efter reglerne i årsregnskabsloven er det naturligt, at selskaberne periodisk vurderer, 

om de skønnede levetider og dermed grundlaget for afskrivningerne fortsat svarer til 

den forventede brugstid. Det understøttes i PwC’s Regnskabshåndbog 2020 side 173, 

hvoraf det fremgår, at: 
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Af indtægtsrammebekendtgørelsen § 25 henvises der til årsregnskabslovens regler. 

Det er Cerius’ klare overbevisning, at hensigten med formulering af § 25 i 

indtægtsrammebekendtgørelsen ikke har været at afvige fra årsregnskabsloven. 

Samstemmende fremgår det direkte, herunder i FSTs egne vejledninger, hvis 

årsregnskabslovens bestemmelser skal fraviges i forbindelse med udarbejdelse af 

reguleringsregnskabet. Dette er ikke tilfældet for så vidt angår afskrivninger.  

 

Det er på denne baggrund og med støtte i årsregnskabslovens regler, at Cerius i 2017 

har foretaget revurdering af udvalgte anlægsaktivers brugstid og som en konsekvens 

heraf har ændret afskrivningsperiode. Da de revurderede levetider fortsat ligger inden 

for det spænd, der fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen bilag 1, er det derfor 

Cerius’ opfattelse, at selskabet ligger inden for indtægtsrammebekendtgørelsens 

regler.  

 

Det er således Cerius’ klare opfattelser, at der er tale om, at FST misforstår 

årsregnskabslovens regler og dermed misforstår hensigten med § 25. Cerius er derfor 

ikke enig i, at FST foretager forhøjelse af selskabets afskrivninger for 2017. 

 

Såfremt FST imod forventning fastholder, at Cerius ikke kan foretage ændret skøn 

over brugstiden for anlægsaktiverne og dermed ikke kan ændre afskrivningsperiode, 

skal selskabet gøre opmærksom på, at de 30 mio. kr. som tidligere nævnt var et 

foreløbigt skøn. Cerius har i den mellemliggende periode igangsat en egentlig 

beregning af beløbsstørrelsen, som forventes færdig inden længe således, at et evt. 

endelig opgjort beløb kan indarbejdes i selskabets reguleringsregnskabet for 2019. 

 

2.6 Midlertidige tarifnedsættelser efter afgørelser og nærværende udkasts øvrige 

ændringer 

Cerius bekræfter, at Cerius, som anført af FST, ønsker at opkræve årets difference i 

det omfang, der ikke opstår merforrentning. Dette såvel for 2017 som årene før. I FST 

medsendte excelmodel ser det dog ikke ud til, at dette gøres for så vidt angår 2013. 

Cerius skal venligst anmode om forklaring på dette, hvis FST fastholder denne 

opgørelse. 

 

Med nærværende høringssvars bemærkninger, herunder en lang række forhold, hvor 

Cerius er uenig i de foretagne korrektioner, er Cerius naturligvis ligeledes ikke enig i 

opgjorte indtægtsrammer, omkostninger, afskrivning, og dermed forrentning og 

dermed som udgangspunkt heller ikke enig i de specifikke beløb for midlertidige 

tarifnedsættelser.  

 

Da grundlag for opgørelsen af merforentningen og dermed de af FST opgjorte 

midlertidige tarifnedsættelser er af foreløbig karakter, forudsætter Cerius, at der sker 

genberegning selskabets indtægtsrammeforhold, når grundlaget for beregningerne er 

endeligt afklaret. Først herefter kan Cerius afgøre i hvilket omfang de endelige 
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differencer i selskabets favør ønskes opkræver og dermed størrelsen af de ønskede 

midlertidige tarifnedsættelser. Cerius ønsker ikke - og finder det i øvrigt ikke rimeligt - 

hvis selskabet på nuværende tidspunkt og baseret på en foreløbig opgørelse skal 

foretage endelig beslutning om størrelsen af de midlertidige tarifnedsættelser. 

 

Som angivet under indledende bemærkninger i afsnit 1 overfor anser Cerius FSTs 

udkast til afgørelse om selskabets indtægtsramme for 2017 som værende foreløbig. 

2.7 Differencer 

Som følge af FSTs meget lange sagsbehandling, har landets netselskaber ikke haft 

mulighed for at opgøre selskabernes endelige differencer i en meget lang årrække. 

Cerius modtog således afgørelse for perioden 2005-2015 i maj 2017, dvs. næsten 12 

år efter, at 2005 var afsluttet. Som følge heraf er opgjort foreløbige differencer i Cerius’ 

reguleringsregnskaber. 

 

Cerius har, jf. ovenfor, desuden påklaget FST og herefter Energiklagenævnets 

afgørelse for 2005-2015, herunder FSTs opgørelse af selskabets historiske 

differencer. Disse forhold gør, at Cerius naturligvis har opgjort en anden difference end 

FST. Den opgjorte difference er anført i selskabets reguleringsregnskab. Af denne 

opgørelse fremgår ligeledes, hvordan tidligere års differencer er afviklet.  

 

Tabel 4 - Oversigt over afvikling af differencer, jf. Cerius’ reguleringsregnskab 2017  
 
Afvikling af difference (TDKK) 

Difference ultimo 2014     296.377 

Foreløbig justering for ikke-påklaget del af SET afgørelse -19.545 

Opkrævet difference 2015  -63.790 

Opstået difference 2015   79.354 

Difference ultimo 2015   392.395 

Primokorrektion 2016*  20.939 

Opkrævet difference 2016     -73.813 

Opstået difference 2016  10.291 

Difference ultimo 2016  249.812 

Opkrævet difference 2017     -79.354 

Opstået difference 2017  40.827 

Difference ultimo 2017  211.286 

Forventet tilbagebetalt difference 2018  24.554 

Resterende difference til opkrævning fra 2019*   235.840 
   

* Cerius A/S har anmodet SET om dialog vedrørende opkrævning af 
differencen over en længere periode.  
** Jf. reguleringsregnskab 2016 samt beskrivelse ovenfor. 
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FST anfører i udkast til afgørelse i tabel 1, at Cerius har afviklet 25 mio. kr. i 2017. 

Dette er ikke korrekt, jf. reguleringsregnskab 2017 og ovenfor. Heraf fremgår det, at 

Cerius har afviklet (opkrævet) 79 mio. kr. i 2017 vedrørende tidligere år. Derudover er 

opstået en ny difference på 41 mio. kr. Dette er efter Cerius’ opfattelse ikke det samme 

som en samlet afvikling på 25 mio. kr.  

 

Der har i årenes løb været mange drøftelser med FST af flere omgange om netop 

opgørelse af differencer. Det er Cerius’ klare opfattelse, at der ikke bør være tvivl om, 

at der fortsat er behov for at skelne mellem afviklede differencer og nyopståede 

differencer for at sikre, at der kan følges op på afviklingsplaner samt at eventuel 

forrentning af differencer i forbrugernes favør håndteres korrekt. 

 

FST anfører i udkast til afgørelse, at Cerius’ opgjorte difference ultimo 2017 skal være 

afviklet i 2019. Eftersom udkast til afgørelsen for 2017 først er modtaget juli 2020, er 

dette selvsagt problematisk for Cerius at have afviklet den af FST opgjorte difference 

inden udgangen af 2019.  

 

Cerius har dog, jf. ovenfor, løbende opgjort foreløbige differencer i selskabets 

reguleringsregnskab. Som det fremgår heraf, har Cerius tilbagebetalt 24 mio. kr. i 2018 

af forsigtighedshensyn pga. manglende afgørelser fra FST. De af Cerius afviklede 

beløb er indregnet i selskabets faktiske tariferingsgrundlag og indgår dermed de facto i 

selskabets tariffer til kunderne. At der efterfølgende kan ske ændringer i selskabets 

indtægtsrammeforhold i både opadgående og nedadgående retning (med deraf 

følgende nye opståede differencer eksempelvis på grund af efterfølgende afgørelse 

hos FST), ændrer efter Cerius’ opfattelse ikke på, hvor stor en del af tidligere års 

differencer, der rent faktisk er afviklet i de enkelte år. Af samme årsag giver FSTs 

bemærkning i medsendte excelfil om, at der ikke kan afvikles en difference, der er 

større end differencen ultimo året før, ikke meget mening. Som anført ovenfor har 

Cerius ageret under væsentlige usikkerheder vedrørende selskabets indtægtsrammer 

og differencer. Som ligeledes anført har Cerius derfor indregnet afvikling af differencer 

i selskabets tariffer baseret på selskabets foreløbige opgørelser af differencer i mangel 

på afgørelser fra FST, herunder med visse forsigtighedshensyn.  

 

Cerius har i øvrigt i flere år anmodet FST om en drøftelse af plan for afvikling af 

selskabets differencer. Cerius har som følge af manglende løbende afklaring af 

selskabets indtægtsrammeforhold været nødsaget til at finde en praksis for håndtering 

af selskabets differencer samt opkrævning og afvikling heraf. Såfremt FST ikke er enig 

i den anvendte praksis, foreslår vi, at I indkalder til møde til drøftelse af dette. 

 

Som angivet under indledende bemærkninger i afsnit 1 overfor anser Cerius FSTs 

udkast til afgørelse om selskabets indtægtsramme for 2017 som værende foreløbig. 

 

Cerius bemærker desuden, at selskabet fortsat ikke kan opgøre endelige differencer 

som følge af følgende forhold: 
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- Manglende afgørelser, jf. ovenfor 

- Manglende genåbning af 2005-2016 og høring heraf 

- Uenigheder i nærværende udkast til afgørelse 

- Klagesag  

2.8 Energibesparelser 

Der henvises til bemærkninger i ovenstående afsnit 2.2 vedrørende korrektion af 

driftsomkostninger 2010-2015 og regnskabsmæssig adskillelse i relation til 

energibesparelser. 

 

FST opgør i Tabel 4 årets energisparedifference 2017 til TDKK 17.096. Denne 

opgjorte difference er ikke korrekt efter Cerius’ opfattelse. FST mangler i opgørelsen at 

tage højde for den afviklede difference på TDKK 12.000, jf. Cerius’ 

reguleringsregnskab for 2017. Opgørelsen fra reguleringsregnskab 2017 fremgår 

herunder. 

 

Tabel 5 – Opgørelse af differencer vedrørende energibesparelser, jf. Cerius’ 

reguleringsregnskab 2017  

 
Energibesparelser 2017 

   

GWh   

Overopfyldelse fra tidligere år   -78 
Krav 2017 
Realiserede besparelser  

  114 
 -54 

Overopfyldelse ultimo 2017     18 

      

Årets difference (TDKK) 

Omkostninger realiserede besparelser 2017  28.174 

Afviklet vedrørende tidligere år (tilbagebetaling)  12.000 

Tarifindtægter realiserede besparelser 2017  -45.270 

Årets opståede difference (overdækning)   -5.096 

   

Akkumulerede differencer (TDKK)   

Difference (underdækning) primo 2017*  620 

Afviklet vedrørende tidligere år  -12.000 

Årets opståede difference (overdækning)  -5.096 

Difference (overdækning) ultimo 2017  -16.475 
   

* Jf. reguleringsregnskab 2016 samt beskrivelse ovenfor. 
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Den opgjorte difference – forudsat at korrektionen vedrørende kontingentbetalingerne 

håndteres korrekt – udgør således TDKK 5.096. 

 

FST anfører i Tabel 5 i udkast til afgørelse en opgjort akkumuleret difference 2017. 

Cerius er ikke enig i den opgjorte difference. Cerius har i selskabets 

reguleringsregnskab for 2017 opgjort den akkumulerede difference til DKK 16.475, jf. 

indsat tabel ovenfor. Under forudsætning af, at korrektionen vedrørende 

kontingentbetalinger håndteres konsekvent og dermed korrekt, er det fortsat Cerius’ 

vurdering, at den akkumulerede difference udgør svarende til det oplyste i 

reguleringsregnskab 2017. 

 

 

* * * * * 

 

Som det fremgår at ovenstående imødeser Cerius, at der skabes klarhed om 

selskabets indtægtsforhold, som har afgørende betydning for selskabets ledelse, drift 

og fremadrettede investeringer. Ovennævnte kommentarer til FST udkast til afgørelse 

om selskabets indtægtsramme for 2017 skal ses i et konstruktivt lys og Cerius ønsker 

at bidrage til at der skabes den nødvendige klarhed og fremdrift i arbejdet. 

 

Som nævnt under afsnit 1 imødeser Cerius, at FST bekræfter, at selskabet efter fristen 

for indsendelse af reguleringsregnskab for 2019 kan foretage korrektion i 

reguleringsregnskabet 2019 uden hensyntagen til væsentlighedskriteriet i § 8 i 

reguleringsregnskabsbekendtgørelsen. 

 

Såfremt FST har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkomne til at 

kontakte Carina Nielsen (caa@seas-nve.dk). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Birger Bagger Mikkelsen 

Direktør 

 

mailto:caa@seas-nve.dk

