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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørel-

se for behandling af over-/underdækning for 2014.

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for Nakskov Elnet A/S, CVR nr. 29 60 30 81, for

reguleringsåret 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15.

april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere

ændringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2014 af marts

2015.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for

forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår og er i

øvrigt den samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsrapport for

regnskabsåret 2014.

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne

grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2014 opkrævede indtægter og Nakskov Elnet A/S’ frem-

tidige reguleringspris.

Nakskov, den 7. juli 2015

Nakskov Elnet A/S

Mette Obel Jepsen

administrerende direktør



3

Erklæring afgivet af uafhængighed revisor

Til Energitilsynet

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for Nakskov Elnet A/S for regulerings-

året 2014 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgørel-

se nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder

med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2014

af marts 2015 (bekendtgørelsen).

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK 14.035.924 og tilhørende drifts-

omkostninger på DKK 7.343.321.

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med

reglerne i bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen

anser nødvendig 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 yderli-

gere 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 væ-

sentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-

ninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, her-

under 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 udarbejdelse af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med be-

kendtgørelsen. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn-

dighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kon-

trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passen-

de, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsen-

tation af reguleringsregnskabet.

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

vores konklusion med forbehold.
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Ledelsens redegørelse

Årets investeringer

Årets investeringer på i alt TDKK 7.125. I forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet

for 2014 er der foretaget en skønsmæssig opdeling af årets investeringer i henholdsvis reinvesterin-

ger, nyinvesteringer og nødvendige nyinvesteringer.

I forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet laves der ansøgning om nødvendig nyin-

vestering, der blev afsluttet i 2014 efter§ 12, 1 i BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og

regionale transmissionsvirksomheder. For 2014 er nødvendige nyinvesteringer foreløbigt opgjort til

DKK 5.822.

Nakskov Elnet A/S forbeholder sig ret til at ansøge om forhøjelse af reguleringsprisen efter reglerne

om nødvendige nyinvesteringer, såfremt der ved en nærmere gennemgang af årets investeringer

vurderes at være grundlag herfor.

Leveret elektricitet

Af punkt 3.1 i Energitilsynets vejledning af marts 2015 om indberetning af reguleringsregnskab for

2014 af marts 2015 fremgår det, at mængden, som lægges til grund for beregningen af indtægts-

rammen, er den leverede mængde, som, på sekretariatets anmodning, kan dokumenteres.

Nakskov Elnet har konstateret, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med data for leveret

mængde elektricitet, som selskabet modtager fra SEAS-NVE. SEAS-NVE har i forbindelse med

overgang til datahubben konstateret problemer med data for leveret mængde elektricitet. Data-

grundlaget for leveret mængde elektricitet er således forbundet med væsentlige usikkerhed for 2014

og tidligere perioder. Nakskov Elnet kan som følge heraf ikke på nuværende tidspunkt dokumente-

re den leverede mængde elektricitet for 2014.

Nakskov Elnet har som følge heraf opgjort den leverede mængde elektricitet med udgangspunkt i

de registrerede bogførte indtægter og prisen pr. kWh.

Selskabet er i dialog med SEAS-NVE om datagrundlaget med henblik på at sikre et korrekt og validt

datagrundlag for den leverede mængde elektricitet.

Redegørelse vedrørende differencer i henhold til BEK. 335 § 29

Selskabet har udarbejdet en foreløbig opgørelse af reguleringsmæssig difference for 2014 på TDKK

944 i forbrugernes favør. Differencen tilbagetales i 2016.
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Ledelsens redegørelse

Forrentning

Selskabet har beregnet et reguleringsmæssigt overskud på DKK 2.766. Det svarer til en foreløbig

forrentning på 3,32%. Denne forrentning ligger under den grænse, som Energitilsynet har udmeldt

på 4,0813%, og der foreligger således ikke en overnormal forrentning.

Reguleringsprisen

Selskabets foreløbige opgørelse af omkostninger til nettab for perioden 2004 - 2014 viser, at prisen

på nettab har været faldende. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i prisen for nettab for

2004 korrigere for prisudviklingen frem til 2014. Der er indregnet et midlertidigt fradrag på TDKK

655 i dette års indtægtsramme.

Energispareaktiviteter

Selskabet har i 2014 gennemført energibesparelser hos forbrugerne i henhold til bekendtgørelse nr.

677 af 21. juni 2010. Selskabet er pålagt at udføre energispareaktivitet på i alt 3.071.000 kWh for

2014. Faktisk opnået besparelse i 2014 udgør 4.024.417 kWh. Selskabet har opgjort et resultat for

energi spare aktiviteten på TDKK 0.
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Reguleringsregnskabet for Nakskov Elnet A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i

bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissions-

virksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af regule-

ringsregnskab 2014 af marts 2015.

Regnskabet, der udgør en delmængde af Nakskov Elnet A/S samlede eksterne årsrapport, indehol-

der i henhold til bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrørende den

bevillingspligtige 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 2014 opkrævede indtægter og

Nakskov Elnet A/S fremtidige reguleringspris.

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 indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændrin-

ger, Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab 2014 af marts 2015 samt

selskabets eksterne årsrapport, er der her anført præcisering af regnskabspraksis for udvalgte om-

råder.

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 prove-

nue fra Nakskov Elnet A/S egne nettariffer, abonnementsindtægter og modtagne tilslutningsafgif-

ter. Tilslutningsafgifter større end DKK 50.000 passiveres og indtægtsføres over afskrivningsperio-

den for de anlæg, som tilslutningsafgifterne vedrører. Øvrige tilslutningsafgifter indtægtsføres fuldt

ud på modtagelsestidspunktet.

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

lingspligtige aktivitet.
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Regnskabspraksis

Nettab

Selskabets nettab er estimeret ud fra målinger til ca. 4 % af den transporterede elektricitet. Om-

kostningerne 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.

Afskrivninger

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver.

Netaktiver

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

indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.



Nakskov Elnet A/S

CVR-nr.: 29603081

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

14.035.924 kr.

315.042 kr.

nej Vælg ja eller nej i listen

0 kr.

8.024.158 kr.

2. Omkostninger

7.343.321 kr.

3. Leveret mængde

77.183.027 kWh

4. Netaktiver

76.071.880 kr.

1.887.625 kr.

5.821.804 kr.

1.303.261 kr.

kr.

2.624.147 kr.

896.601 kr.

81.563.822 kr.

5. Nettab

2004 2014

3.210.000 2.972.620 kWh

1.325.730 1.019.846 kr.

0,41 0,34 kr./kWh

Ja

6. Praksisændringer Nej

Nej Vælg ja eller nej i listen

Nej Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæs sige indtægter

kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret m ængde

kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

kr.

kr.

-                                                 kr.

8. Opgørelse af differencer

0 kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens f avør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)

2014 2015 2016

-                                                 kr.

0 kr.

kr.

kr.

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

2014 2015 2016

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

-                                                 (682.575)                                        (739.694)                                        kr.

-                                                 (27.986)                                          (30.327)                                          kr.

(655.692)                                        kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

(655.692)                                        (710.561)                                        (770.022)                                        kr.

(26.883)                                          (29.133)                                          (31.571)                                          kr.

(682.575)                                        (739.694)                                        (801.592)                                        kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2014, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2016.

11. Opgørelse af forrentning

4,084                                             pct.

2,659                                             pct.

2.212.509                                      kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse

4.024.417 kWh

1.727.022 kr.

69.886 kr.

1.657.136                                      kr.

1.727.022 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medse ndes reguleringsregnskabet

4.2 Eventuelle primokorrektioner

Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger her.

5.1 Fysisk nettab

5.2 Nettabsomkostning

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2014

6.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring

6.5 Leveret mængde i 2004

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

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

      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

6.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver

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.

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2014

1.2 Heraf andre indtægter

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

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

2.1 Driftsomkostninger i 2014

3.1 Leveret mængde elektricitet i 2014

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2014

4.3 Årets nødvendige nyinvesteringer

4.4 Årets nyinvesteringer

4.5 Årets reinvesteringer

4.6 Årets afskrivninger

4.7 Årets afgang af netaktiver

4.8 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2014

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2014

8.1 Årets opståede difference 2014

9.1 Årets opståede difference

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

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

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2014

10.4 Overført difference (primo)

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

10.6 Årets opståede difference

10.7 Årets afviklede difference*

10.1 Forventet indtægtsramme

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

10.3 Planlagt afviklet difference

10.8 Difference til beregning af strafrente for 2. halvår

10.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)

10.10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

11.1 Forrentningsloft

11.2 Virksomhedens forrentningsprocent

11.3 Opnået forrentning

11.4 Merforrentning

12.3 Indtægter opkrævet i forbindelse med årets energibesparelse

12.1 Realiseret energibesparelse

12.2 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse

12.2.1 Heraf administrationsomkostninger

12.2.2 Heraf øvrige omkostninger


