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Ledelsespategning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhorende redegorel-
se for behandling af over-/underdaekning for 2012. 

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

reguleringsaret 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. 

april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere 

aendringer samt Energitilsynets vejledning t i l indberetning af reguleringsregnskab 2012 af april 

2013. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig og de ud0vede regnskabsmaessige skon for 

forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold t i l tidligere reguleringsar og er i 

ovrigt den samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne arsrapport for 

regnskabsaret 2012. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhorende redegorelse saledes kan danne 

grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkraevede indtaegter og Nakskov Elnet A/S' frem-

tidige reguleringspris. 

Nakskov, den 31. maj 2013 

Nakskov Elnet A/S 

Mette Obel Jepsen 

administrerende direktor 
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Erklaering afgivet af uafhaengighed revisor 

Til Energitilsynet 

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

aret 2012 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtg0rel-

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

med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning t i l indberetning af reguleringsregnskab 2012 
af april 2013 (bekendtgorelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmaessige indtaegter pa DKK 11.232.986 og tilhorende drifts-

omkostninger pa DKK 7.028.288. 

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

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

anser n0dvendig for at udarbejde reguleringsregnskabet uden vaesentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet pa grundlag af vores revision. 

Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-

gere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger 

og udf0rer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden vae

sentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplys-

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

under vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, derer relevant 

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

kendtgorelsen. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaen-

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 regnskabsmaessige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesen-

tation af reguleringsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at det maengdebaserede reguleringsregnskab for Nakskov Elnet A/S for 

2012 i alle vsesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtg0relse 

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



med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning t i l indberetning af reguleringsregnskab 2012 
af april 2013 og at vaesentlige forhold, der kan pavirke selskabets reguleringspris er medtaget i re

guleringsregnskabet. 

Supplerende oplysning vedrorende anvendt regnskabspraksis 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmaerksomheden ti l side 7-8, der redegor for 

anvendt regnskabspraksis. Erklaeringen afgives alene t i l brug for Energitilsynet og som f0lge heraf 

kan reguleringsregnskabet vaere uegnet t i l andet formal. 

Kcbenhavn, den 31. maj 2013 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Per Timmermann 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Ledelsens redegorelse 

Arets investeringer 

Arets investeringer pa i alt TDKK 8.767.1 forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet 

for 2012 er der foretaget en skonsmaessig opdeling af arets investeringer i henholdsvis reinvesterin-

ger, nyinvesteringer og nodvendige nyinvesteringer. 

I forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet laves der ans0gning om n0dvendig nyin-

vestering, der blev afsluttet i 2012 efter§ 12,1 i BEK om indtaegtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder. For 2012 er n0dvendige njdnvesteringer foretebigt opgjort t i l 

DKK 3.102. 

Nakskov Elnet A/S forbeholder sig ret t i l at ans0ge om forhojelse af reguleringsprisen efter reglerne 

om nodvendige nyinvesteringer, safremt der ved en naermere gennemgang af arets investeringer 

vurderes at vaere grundlag herfor. 

Leveret elektricitet 

I henhold t i l punkt 1.5 i Energitilsynets vejledning t i l indberetning af reguleringsregnskab af april 

2013 fremgar det, at hvis selskabets opgorelsesmetode til leverede elektricitet har aendret sig i for-

hold til tidligere ar, sa skal selskabet redegore herfor. 

Selskabet har igen i ar opgjort den leverede maengde elektricitet svarende ti l den indkobte maengde 

el korrigeret for skonnet nettab. 

I 2011 i forbindelse med implementeringen af fjernaflaeste malere, konstaterede selskabet, at tidli

gere ars afregning med nogle forbrugere ikke var sket pa et korrekt afmalt grundlag, hvorfor de to-

tale kontrolaflaesninger i 2011 medforte behov for at fakturerer 13.176.955 kWh vedrorende tidlige

re ars forbrug. 

Redegerelse vedrorende differencer i henhold til BEK. 335 § 29 

Selskabet har udarbejdet en forel0big opg0relse af reguleringsmasssig difference for 2012 pa TDKK 

556 i selskabets favor. Differencen onskes opkraevet i 2013. 

Forrentning 

Selskabet har beregnet et reguleringsmaessigt overskud pa DKK 2.406. Det svarer t i l en forelobig 

forrentning pa 3,13%. Denne forrentning ligger under den graense, som Energitilsynet har udmeldt 

pa 4,672%, og der foreligger saledes ikke en overnormal forrentning. 
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Ledelsens redegorelse 

Forventet difference: DKK 
Forventet indtaegtsramme 

Faktiske driftsmaessige indtasgter 

Arets difference t i l opkraevning 

Heraf tilbagebetalt difference i forbrugernes favor i 2 0 i o o g 2 0 i i 

11.789.409 

11.232.986 

556.423 

Forventet difference i selskabets favor for 2012 556.423 

Heraf forventes opkraevet for 2012 556.423 

Forventet reguleringsresultat: 

Faktiske driftsmaessige indtaegter 11.232.986 

Difference t i l opkraevning senere 556.423 

Driftsomkostninger 7.028.288 

Afskrivninger 2.354.878 

Forventet reguleringsresultat 2.406.242 

Forretningsgrundlag til lagt 2% 76.983.503 

Forventet forrentningsprocent 3,13% 

Reguleringsprisen 

Selskabets forelobige opgorelse af omkostninger til nettab for perioden 2004 - 2012 viser, at prisen 

pa nettab ikke har vaeret stigende. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i prisen for nettab 

for 2004 korrigere for udviklingen frem ti l 2012, og et estimeret nettab pa ca. 4 % af det samlede 

antal kobte kWh el i 2012. 

Energispareaktiviteter 

Selskabet har i 2012 gennemfort energibesparelser hos forbrugerne i henhold t i l bekendtgorelse nr. 

677 af 21. juni 2010. Selskabet er palagt at udfore energispareaktivitet pa i alt 1.964.000 kWh for 

2012. Faktisk opnaet besparelse i 2012 udgor 1.558.000 kWh. Samlet for perioden 2006 - 2012 har 

selskabet opnaet de palagte energibesparelser. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgmndlag 

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

bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissions

virksomheder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning t i l indberetning af regule

ringsregnskab 2012 af april 2013. 

Regnskabet, der udgor en delmaengde af Nakskov ElnetA/S samlede eksterne arsrapport, indehol-

der i henhold t i l bekendtgorelsen indtaegter, omkostninger og andre oplysninger vedrorende den 

bevillingspligtige aktivitet. 

Formalet med aflaeggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige 

aktivitet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkraevede indtaegter og 

Nakskov Elnet A/S fremtidige reguleringspris. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i arsregnskabsloven. I 

forhold t i l den regnskabspraksis, der folger af bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. april 

2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere aendrin

ger, Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 samt selska

bets eksterne arsrapport, er der her anfort praecisering af regnskabspraksis for udvalgte omrader. 

Regnskabet er ikke omfattet af arsregnskabsloven. 

Der indgar ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Praecisering of regnskabspraksis for udvalgte omrader 

Driftsmaessige indtaegter 

Driftsmaessige indtaegter indeholder indtaegter fra den bevillingsmaessige aktivitet herunder prove-

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

ter. Tilslutningsafgifter storre end DKK 50.000 passiveres og indtaegtsfores over afskrivningsperio-

den for de anlaeg, som tilslutningsafgifterne vedrorer. 0vrige tilslutningsafgifter indtaegtsfores fuldt 

ud pa modtagelsestidspunktet. 

Herudover indeholder posten andre indtaegter, som virksomheden opnar ved driften af den bevil

lingspligtige aktivitet, samt tab pa debitorer. 
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Regnskabspraksis 

Nettab 

Selskabets nettab er estimeret ud fra malinger t i l ca. 4 % af den transporterede elektricitet. Om-

kostningerne ved nettab indgar i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder kob af el pa 

markedsvilkar samt de hertil horende omkostninger vedrorende PSO og betaling t i l overliggende 

net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger pa netaktiver og ovrige anlaegsaktiver. 

Herudover indeholder regnskabsposten gevinst og tab vedrorende afhaendede anlaeg samt indtaeg

ter fra salg af skrot i forbindelse med nedtagning af ledningsanlaeg. 

Netaktiver 

Vaerdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om 

indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 



Reguleringsregnskab 2012 - maengdebaseret 

Sag Nr. 
Selskabets navn Nakskov Elnet A/S 
CVR Nr. 29603081 
P Nr. 

1. Indtaegter, omkostninger og leveret maengde 

1.1 Driftsmaessige indtaegter i 2012 11.232.986 kr 
1.2 Heraf andre indtaegter, som selskabet opnar ved driften af den bevillingspligtige aktivitet 359.584 kr 
1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 6.651.657 kr. 
1.4 Driftsomkostninger 7.028.288 kr. 
1.5 Faktureret leveret maengde elektricitet i 2012 65.620.180 kWh 
Safremt faktureret leveret masngde el tkke stemmer overens med faktiske leveret rraengde el, udfytdes punkt 1 6 
1.6 Faktisk leveret maengde elektricitet i 2012 kWh 
1.7 Budgetteret leveret maengde elektricitet i 2013 76.000.000 kWh 

2. Netaktiver 

2.1 Vasrdi af netaktiver pr. 1. januar 2012 69.062.000 |te 
Arets, afskrivningei 
2.2 Arets nadvendige nyinvesteringer 3.101.654 kr 
2.3 Arets nyinvesteringer 2.779.089 kr. 
2,4 Arets reinvesteringer 2.886.157 kr. 
2.5 Arets afskrivninger 2.354.878 kr. 
2.6 Vasrdi af netaktiver pr. 31. december 2012 75.474.022 kr. 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2012 kr. 
3.2 Arets afskrivninger pa pensionsforpligtelser kr. 
3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 2012 kr 

4. Ertergispareaktivitet 

2010 2011 2012 
4.1 Selskabets palagte energisparemal 2.017.000 1.994.000 1.964.000 kWh 
4.2 Faktiske opn^ede besparelse 2.037.000 1.994.000 1.558.000 kWh 
4.3 Omkostninger knyttet til opfyldelse af arets energisparemal kr. 
4.4 Omkostninger knyttet tit Srets faktiske opnaede besparelse 637.862 1.029.398 982.000 kr 
4.5 Indtaegter opkraevet i forbindelse med energispareforpligtelsen 637.862 1.029.398 982.000 kr. 

5. Nettab 

De flr& teller udfyUes automatisk 2004 2012 
5.1 Beregnet nettab 3.210.000 2.624.807 kWh 
5.2 Gennemsnitlig arlig elpris 41,30 32,83 ore/kWh 
5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig arlig elpris) 1.325 730 861 618 kr 

15.4 0nsker selskabet en evt. forhejelse af indtsegtsrammen som telge af stigende omkostninger til nettab? NEJ JVaslgja eller nej ills 

6. Andre driftsmaessige indtaegter 
Andre driftsmsssigfl indtaegter Medgaet omkostninger til andie 

dnftsmaessige indtaegter 
2004 2.803.142 
2005 1.708.573 
2006 87.750 
2007 1.120.371 
2008 381.611 
2009 726.942 
2010 655.086 
2011 1.013.314 
2012 359.584 



7. Afvikling af difference 

7.2 Difference i selskabets favor (poslttv difference mellem drlftsmcesslge Indtaegter og Indtasgtsramme) 

Bemeark, at atle indtastede belob skal vasie pos og do gra falter {uden SKraverinq) udfyldes atifomabsk 2012 2013 2014 
7.2.1 Arets opstaede difference 556 423 7.2.1 Arets opstaede difference 556 423 
7.2.2 Midlertidig tarifnedsaetteise 
7.2.3 Beholdt difference 556.423 
7.2.4 Afviklet difference 2011 134.871 134.871 
7.2.5 Afviklet difference 2012 556.423 

7.3 Difference i forbrugemes favor (negatlv difference mellem driftsmaessige Indtaegter og Indtaagtsramme) 

Bemaatk, at alia indtastode beleb skal vaere pos , og de gra feltei (uden skravenng) udfyklss automatisk 2012 2013 2014 
7.3.1 Overfert difference (primo) 
7.3.2 Strafrenter af overfert difference (1. halvar) - -
7.3.3 Arets opstaede difference 
7.3.4 Arets afviklede difference* 
7.3.5 Samlet difference (medio) -

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvar) - -

7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) - -
*) Sekretanatet bemeBrkei, at diss© beieb alene skal vediere differencer opstaot 12012 eller tidligere 

•Bemaatkninoei til afsnit7 3 

Strafrenteine pa den overforte difference (pnmo) (punkt 7 3 1) og den samlede difleience (medio) (punkt 7 3 5) er beiegnet ved brug al en rentesats avarende 
61 Natonalbankans udlansrento pr 1 juli 2012 plus 7 procentoolnt I 2012 ar strafrentesatsen 0.6 + 7 = 7.6 pet 12013 og 2014 er anvendt samme rentesats 
som 12012. eftersom degaaldsrtde satserfor 2013 og2014 endnu ikkeerkendt Strafrenteme 12013og2014 erdertoi forefebige 

8.0vrige bemaerkninger 

8 1 Selskabet kan anfere eventuelle bemaerkninger i feltet nedenfor 

9.0vrige oplysninger 

Indberetning af reguleringsregnskabet registreres farst hos Energitilsynet. nar selskabets revisor nar pategnet regnskabet 

Folgende materials fremsendes sasrskilt: 

91 Gastder aiene for selskaber som i 2004 ikke har medtaget samtlige indtaegter og omkostninger, som vedvorer den bevillingspligtige aktivitet (f.eks. gebyr-
omkostninger og- indtaegter). Bedes indsende saerskllt. 

A) Dokumentation for at sadanne indtasgter i 2004 blev indtaegtsfart i andre virksomheder og derfor ikke indgik i virksomhedens opgarelse af indtasgtsram-
me pr. 1. januar 2005 

B) Opg0relse over de pagseldende indtaegter i 2009-2011 
- Se mere herom i vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 

9 2 LedeisespStegning og revisorpategning 


