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Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for 
behandling af differencer for 2011. 

Reguleringsregnskab for distributionsvirksomhed med tilhørende redegørelse for SK Elnet A/S, CVR-nr. 
26 86 38 99 for reguleringsåret 2011 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 
335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Ener
gitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for
svarlige. Den anvendte regnskabspraksis for udarbejdelse af reguleringsregnskabet er uændret i forhold 
til tidligere reguleringsår. Regnskabspraksis er i øvrigt den samme som den, der er anvendt i selskabets 
eksterne årsrapport for regnskabsåret 2011. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grundlag 
for Energitilsynets kontrol af de i 2011 opkrævede indtægter og SK Elnet A/S' fremtidige reguleringspris. 

Korsør, den 30. maj 2012 

Direktion 

Henrik Birch 
Teknisk direktør 
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Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for SK Elnet A/S, CVR-nr. 26 86 38 99 for re
guleringsåret 2011 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgø
relse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder 
samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 (bekendtgørelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK 33.679.180 og tilhørende driftsomkost
ninger på DKK 18.803.180. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med regler
ne i bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød
vendig 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 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 er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 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 udarbejdel
se af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Formålet hermed er at ud
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om le
delsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 
en vurdering af den samlede præsentation af reguleringsregnskabet. 

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

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for SK Elnet A/S for 2011 i alle væ
sentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 
2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vej
ledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 og at væsentlige forhold, der kan påvirke 
selskabets reguleringspris er medtaget i reguleringsregnskabet. 

2 



Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden til side 5, der redegør for anvendt 
regnskabspraksis. Erklæringen afgives alene t i l brug for Energitilsynet og som følge heraf kan regulerings
regnskabet være uegnet til andet formål. 

København, den 30. maj 2012 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Per Timmermann 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsens redegørelse 

Sammenlægning af bevillinger 

Pr. i . januar 2008 blev SK-EL A/S (CVR-nr. 26 86 38 99) fusioneret med Korsør Elnet (CVR-nr. 25 67 37 

94) med SK Elnet A/S som det fortsættende selskab. 

Årets investeringer 

Årets investeringer udgør i alt DKK 5.185.000. SK Elnet A/S har foretaget en opdeling af årets investerin

ger i henholdsvis reinvesteringer, nyinvesteringer og nødvendige nyinvesteringer. 

SK Elnet A/S forbeholder sig ret t i l at ansøge om forhøjelse af reguleringsprisen efter reglerne om nød

vendige nyinvesteringer, såfremt det ved en nærmere gennemgang af årets investeringer vurderes, at der 

vil være grundlag herfor. 

Differencer 

Selskabet har udarbejdet en foreløbig opgørelse af reguleringsmæssig difference for 2011 på DKK 

8.109.732 i SK Elnet A/S' favør. 

SK Elnet A/S ønsker i 2012, at opkræve årets difference for 2011 op t i l forrentningsloftet, hvilket svarer til 

DKK 130.505. SK Elnet A/S anser den resterende difference for 2011 på DKK 7.979.227 som en midlerti

dig prisnedsættelse. 

Forrentning 

Selskabet har beregnet et reguleringsmæssigt overskud på DKK 7.657.505. Det svarer t i l en forrentning på 

5,756 %. Denne forrentning svarer til den forrentning på 5,756 %, som Energitilsynet har meldt ud som 

maksimal forrentning, og der foreligger således ikke merforrentning. 

Nettab 

Omkostningerne til selskabets nettab udgør i 2011 DKK 3.093.623. 

Energispareaktiviteter 

Selskabet har i 2011 gennemført energibesparelser hos forbrugerne i henhold t i l bekendtgørelse nr. 677 af 

21. juni 2010. Selskabet er pålagt at udføre energispareaktivitet på i alt 4.933.000 kWh for 2011. Faktisk 

opnået besparelse i 2011 udgør 4.941.030 kWh. Selskabet har foreløbig opgjort et resultat for energispa

reaktiviteten på TDKK o. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for SK Elnet A/S' distributionsvirksomhed er aflagt i overensstemmelse med be

stemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og trans

missionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af regule

ringsregnskab af april 2012. 

Regnskabet indeholder i henhold t i l bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger ved

rørende 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 2011 opkrævede indtægter og SK Elnet A/S' 

fremtidige reguleringspris for distributionsvirksomheden. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. I forhold 

t i l den regnskabspraksis, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægts

rammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer, Energitilsynets vej

ledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 samt selskabets eksterne årsrapport, er der 

her anført præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder. 

Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven. 

Der indgår ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Præcisering cif regnskabspraksis for udvalgte områder 

Driftsmæssige indtægter 

Driftsmæssige indtægter indeholder indtægter fra den bevillingsmæssige aktivitet, herunder provenu fra 

egne nettariffer, abonnementsindtægter og modtagne tilslutningsafgifter fra distributionsvirksomheden. 

Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 40 år, svarende til afskrivningsperioden for de anlæg, 

som tilslutningsafgifterne vedrører. Herudover indeholder posten andre indtægter, som virksomheden 

opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet. 

Nettab 

Selskabets nettab er estimeret ud fra målinger af den transporterede elektricitet. Omkostningerne ved 

nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår samt de 

hertil hørende omkostninger vedrørende PSO og betaling t i l overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. Herud

over indeholder regnskabsposten gevinst og tab vedrørende afhændede anlæg. 
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Netaktiver 

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

rammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 
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Reguleringsregnskab 2011 - mængdebaseret 

Sag Nr. 

Selskab SK Elnet A/S 

CVR Nr. 26 86 38 99 

P Nr. 

H. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011 33.679.180 kr. 

1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet kr. 

1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 33.695.000 kr. 

1.4 Driftsomkostninger 18.803.180 kr. 

1.5 Leveret mængde elektricitet i 2011 183.394.024 kWh 

1.6 Budgetteret leveret mængde elektricitet for 2012 189.815.500 kWh 

2. Netaktiver 

2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2011 132.589.435|kr. 

Arets afskrivninger 
2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer 0 kr. 

2.3 Årets nyinvesteringer 1.654.580 kr 

2.4 Årets reinvesteringer 3.531.879 kr 

2.5 Årets afskrivninger 7.349.284 kr 

2.6 Værdi af netaktiver pr. 3 1 . december 2011 130.426.655 kr 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2011 

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser 

3.3 Pensionsforpligtelser pr. 3 1 . december 2011 -

4. Energispareaktivitet 

4.1 Virksomhedens pålagte energisparemål 4.904.000 kWh 

kWh 

kr. 

kr. 

4.2 Faktiske opnåede besparelse 4.941.030 

kWh 

kWh 

kr. 

kr. 

4.3 Omkostninger til opnåelse af energisparemål 1.827.820 

kWh 

kWh 

kr. 

kr. 4.4 Faktiske opkrævede indtægter i forbindelse med energispareaktivitet 1.827.820 

kWh 

kWh 

kr. 

kr. 

5. Nettab 

De gia feltei udfyldes automatisk 2001 2011 

kWh 

øre/kWh 

kr 

5.1 Beregnet nettab 8.825.000 5.845.612 kWh 

øre/kWh 

kr 

5.2 Gennemsnitlig årlig elpris 41,50 52,93 

kWh 

øre/kWh 

kr 5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris) 3 536 939 3.093 623 

kWh 

øre/kWh 

kr 

15.4 Ønsker selskabet en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab (ja/nej) 

6. Andre driftsmæssige indtægter 

Anare anftsma ^syge i t6ts-~' -i 
Medgået om 

dntrsma 
kastninger til andre 
ssige indtægter 

2004 4.000.000 kr. 

2005 2.151.000 kr. 

2006 kr 

2007 - kr. 

2008 8.412.000 kr. 

2009 - kr. 

2010 kr. 

2011 kr. 
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7. Afvikling af difference 

7.1 Arets difference 2011 8.109.752 kr 

7.2 Difference i se lskabets favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme) 

Bemærk, at alte indtastede beløb skal /æte pos . og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk 2009 , ' T I J 2011 2012 2013 
7.2.1 Årets opståede difference 7.346.426 8 236 052 8 109 752 

7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse 7.346.426 8.236.052 7.979.247 
7.2.3 Beholdt difference - - 130.505 

7.2.4 Afviklet difference 2009 

7.2.5 Afviklet difference 2010 

7.2.6 Afviklet difference 2011 130.505 -

7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige Indtægter og Indtægtsramme) 

Bemærk, at alle indtastede beløb skal være po;>, og Je grå felter (udtu skravering} udfyldes automatisk 201" 2 0 1 2 " 2 0 1 3 * 

7.3.1 Overført difference (primo) - _ 

7.3.2 Strafrenter af overført difference ( 1 . halvår) - - -
7.3.3 Årets opståede difference 

7.3.4 Årets afviklede difference* 

7.3.5 Samlet difference (medio) - -
7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår) - - -
7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) - - -
' ) Sekretariatet bemærker at dis^t tetab alene skal vedr ere difference! opstået i 2011 eller tidligeie 

Bemærkninger til af&nit 7 3 

,Stiafienterne på den overforte difference (primo) (punkt 7 3.1 J og den samlede difference (medio) (punkt? 3 5) er beregnet ved brug af en lenfe&ats svarende til Nationalbankens udlånsrente pi 1 juli 2011 

plus 7 procentpoint l 2011 er s traf rentesatsen 1,3 + 7 = 8,3 pet I 2012 og 2013 ei anvendt samme rentesats som (2011, efføisom de gældende satset foi 2012 og 2013 endnu ikke er kendt Strafrenterne i 

£012 og 2015 ei derfor foreløbige 

8. Øvrige bemærkninger 

8.1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor 

9. Øvrige oplysninger 

Indberetning af regulering si egnskabet registreres først hos Energitiisynet. når virksomhedens revisor har påtegnet regnskabet 

Følgende materiale f remsendes særskilt: 

9.1 Opgørelse over indsendte dispensationsansøgninger der endnu ikke er behandlet af Energitiisynet 

Ledelsespåtegning og levisorpåtegning 


