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Ledelsespåtegning vedrørende reguleringsregnskabet for 2015 
- mængdebaseret 

Til Energitilsynet 

Reguleringsregnskabet for Nakskov Elnet for reguleringsåret 2015 er aflagt i overensstemmelse 
med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirk-
somheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, Energitilsynets 
vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2014" samt Energitilsynets ret-
ningslinjer af marts 2015 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer". 

Det bemærkes, at der er udstedt ny bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016, som er gældende fra 1. 
april 2016. Alle referencer i dette reguleringsregnskab henfører til bekendtgørelse nr. 335, som var 
gældende for 2015. 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2015 (kr.) 
2.1 Driftsomkostninger i 2015 (kr.) 
3.1 Leveret mængde i 2015 (kWh) 
4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2015 (kr.) 
10.4 Afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år (kr.) 

11.124.213 

8.644.925 

77.579.339 
85.888.331 

Differencen i virksomhedens favør pr. 31. december 2015 på i alt DKK 300.638 vil blive indregnet i 
tarifferne for 2017 og opkrævet hos forbrugerne. 

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 regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsrapport for regnskabs-
året 2015. Vi finder endvidere den samlede præsentation af reguleringsregnskabet med tilhørende 
redegørelse for fuldstændig og retvisende. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan således danne grundlag for Energitilsynets 
kontrol af de i 2015 opkrævede indtægter og Nakskov Elnet A/S' fremtidige reguleringspris. 

Nakskov, den 31. maj 2016 

Nakskov Elnet A/S 

Mette Obel Jepsen 
administrerende direktør 
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Erklæring afgivet af uafhængighed revisor 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for reguleringsåret 2015 
for Nakskov Elnet Elnet A/S, CVR-nr. 29 60 30 81, der er udarbejdet i overensstemmelse med be-
kendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale trans-
missionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i Energitilsynets vejled-
ning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015". 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i2015 (kr.) 	 11.124.213 
2.1 Driftsomkostninger i 2015 (kr.) 	 8.644.925 
3.1 Leveret mængde i 2015 (kWh) 	 77.579.339 
4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2015 (kr.) 	 85.888.331 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning i overensstem-
melse med bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i Energi-
tilsynets vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015". 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udar-
bejde et reguleringsregnskab med tilhørende ledelsespåtegning uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespå-
tegning på grundlag af vores revision. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den in-
ternationale standard om revision og yderligere 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 med tilhørende ledelsespåtegning er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-
ninger i reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning. De valgte revisionshandlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i regu-
leringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej-
delse af et reguleringsregnskab med tilhørende ledelsespåtegning uden væsentlig fejlinformation. 
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision om-
fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af reguleringsregnskabet med 
tilhørende ledelsespåtegning. 

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

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for 2015 Nak-
skov Elnet Elnet A/S i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 
bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 20110M indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 
transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i Energitilsynets 
vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015", og at forhold, der kan på-
virke virksomhedens reguleringspris, er medtaget i reguleringsregnskabet og/eller omtalt i ledel-
sespåtegningen. 

Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis 

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at reguleringsregnskabet 
med tilhørende ledelsespåtegning er udarbejdet til brug for Energitilsynet. Som følge heraf kan re-
guleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning være uegnet til andet formål. Vores erklæ-
ring er alene udarbejdet til brug for Nakskov Elnet A/S og Energitilsynet, og bør ikke udleveres til 
eller anvendes af andre parter. 

København, den 31. maj 2016 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Vt44k Pf) 
Per Timmermann 	 Merete Pilegaar Melin 

statsautoriseret revisor 	 statsautoriseret revisor 
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Ledelsens redegørelse 

Årets investeringer 

Årets investeringer på i alt TDKK 7.240. I forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet 
for 2015 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 2015 er nødvendige nyinvesteringer opgjort til DKK 
4.870. Nakskov Elnet A/S har ansøgt om tillæg til indtægtsrammen for disse investeringer. 

Leveret elektricitet 

Af punkt 3.1 i Energitilsynets vejledning af marts 2015 om indberetning af reguleringsregnskab for 
2015 af april 2016 fremgår det, at mængden, som lægges til grund for beregningen af indtægts-
rammen, er den leverede mængde, som, på sekretariatets anmodning, kan dokumenteres. 

Selskabet har igen i år opgjort den leverede mængde elektricitet svarende til den indkøbte mængde 
el korrigeret for skønnet nettab. 

Redegørelse vedrørende differencer i henhold til BEK. 335 § 29 

Selskabet har udarbejdet en foreløbig opgørelse af reguleringsmæssig difference for 2015 på TDKK 
301 i forbrugernes favør. Differencen opkræves i 2017. Selskabets akkumulerede difference ultimo 
2015 udgør TDKK 641. 
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Ledelsens redegørelse 

Forrentning 

Selskabet har beregnet et reguleringsmæssigt underskud på DKK -136. Det svarer til en foreløbig 
forrentning på -0,155%. Denne forrentning ligger under den grænse, som Energitilsynet har ud-
meldt på 3,773%, og der foreligger således ikke en overnormal forrentning. 

Reguleringsprisen 

Selskabets foreløbige opgørelse af omkostninger til nettab for perioden 2004 - 2015 viser, at prisen 
på nettab har været faldende. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i prisen for nettab for 
2004 korrigere for prisudviklingen frem til 2015. Der er indregnet et midlertidigt fradrag på TDKK 
786 i dette års indtægtsramme. 

Energispareaktiviteter 

Selskabet har i 2015 gennemført energibesparelser hos forbrugerne i henhold til bekendtgørelse nr. 
677 af 21. juni 2010. Selskabet er pålagt at udføre energispareaktivitet på i alt 3.396.000 kWh for 
2015. Faktisk opnået besparelse i 2014 udgør 1.691.000 kWh. Selskabet har opgjort et resultat for 
energi spare aktiviteten på TDKK o. 
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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 2015 af april 2016. 

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 2015 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 2015 af april 2016 samt sel-
skabets eksterne årsrapport, er der her anført præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områ-
der. 

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. 
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Nakskov Elnet A/S

CVR-nr.: 29603081

Reguleringsregnskab 2015
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

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

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

11.124.213 kr.

114.310 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr.

7.957.850 kr.

2. Omkostninger

8.644.925 kr.

3. Leveret mængde

77.579.339 kWh

4. Netaktiver

81.563.822 kr.

0 kr.

0 kr.

4.869.654 kr.

2.370.599 kr.

0 kr.

2.915.744 kr.

0 kr.

85.888.331 kr.

5. Nettab

2004 2015

3.210.000 2.813.046 kWh

1.325.730 854.211 kr.

0,41 0,30 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 driftsmæ ssige indtægter

12.854.000 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

80.225.479 kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

0 kr.

0 kr.

-                                                  kr.

8. Årets afviklede og opståede difference

kr.

300.638                                          kr.

-                                                  kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens f avør

2015 2016 2017

300.638                                          kr.

kr.

300.638 kr.

300.638 kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes f avør

2015 2016 2017

kr.

kr.

-                                                  -                                                  kr.

-                                                  -                                                  -                                                  kr.

-                                                  -                                                  -                                                  kr.

-                                                  kr.

-                                                  -                                                  -                                                  kr.

-                                                  -                                                  -                                                  kr.

-                                                  -                                                  -                                                  kr.

-                                                  -                                                  -                                                  kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2015, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2017.

11. Opgørelse af forrentning

3,773                                              pct.

(0,155)                                             pct.

(135.818)                                        kr.

-                                                  kr.

12. Energispareydelse**

1.691.000 kWh

847.257 kr.

64.690 kr.

782.567                                          kr.

12.3 Omkostning pr. realiseret energibesparelse (til energisparebenchmark) 0,46                                                Øre/kWh

847.257 kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

**Den realiserede energibesparelse (kWh) i pkt 12.1 er indhentet fra Dansk Energi. Omkostningerne i pkt. 12.2 skal være direkte 
sammenlignelige med energibesparelsen i pkt. 12.1, da virksomheden benchmarkes på disse. 

Indberetningen af reguleringsregnskabet 2015 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 2015.

11.4 Merforrentning

12.1 Realiseret energibesparelse (Fra Dansk Energi)

12.2 Omkostninger til den realiserede energibesparelse

12.2.1 Heraf administrationsomkostninger

12.2.2 Heraf øvrige omkostninger

12.4 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse

11.3 Opnået forrentning

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

10.3 Planlagt afviklet difference

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*

10.8 Samlet difference (medio)

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

10.1 Forventet indtægtsramme

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2015

8.1 Årets dokumenterede afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år

8.2 Årets opståede difference i virksomhedens favør

8.3 Årets opståede difference i forbrugernes favør

9.1 Årets opståede difference

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2016 og/eller 2017

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2015

7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2015

5.1 Fysisk nettab

5.2 Nettabsomkostning

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

6.1 Er der i 2015 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

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

2.1 Driftsomkostninger

3.1 Leveret mængde elektricitet

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2015

4.2 Korrektion ifm. fusion

4.3 Eventuelle primokorrektioner

4.4 Årets nødvendige nyinvesteringer

4.5 Årets nyinvesteringer

4.6 Årets reinvesteringer

4.7 Årets afskrivninger

4.8 Årets afgang af netaktiver

4.9 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2015

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

1.1 Driftsmæssige indtægter

1.2 Heraf andre indtægter

1.3 Er der i 2015 sket et bortfald af andre indtægter?

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004
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