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Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørel
se for behandling af over-/underdækning for 2012. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR nr. 21 08 
52 oo, for reguleringsåret 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 
335 af *5- april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for 
forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold tfl tidligere reguleringsår og er i 
øvrigt den samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsrapport for 
regnskabsåret 2012. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne 
grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkrævede indtægter og Thy-Mors Energi Elnet 
A/S' fremtidigereguleringspris. 

Nykøbing Mors, den 31. maj 2013 

Direktion 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR nr. 
21 08 52 00 for reguleringsåret 2012 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes 
efter reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om indberet
ning af reguleringsregnskab af april 2013 (bekendtgørelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK 110.538.000 og tilhørende drifts
omkostninger på DKK 55.678.000. 

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. 



Den uafhængige revisors erklæring 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for Thy-Mors Energi Elnet A/S 
for 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgø
relse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksom-
heder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregn
skab af april 2013, og at væsentlige forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris, er medtaget 
i reguleringsregnskabet. 

Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis 

Erklæringen afgives alene til brug for Energitilsynet, og som følge heraf kan reguleringsregnskabet 
være uegnet til andet formål. 

Skive, den 31. maj 2013 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Henrik Holst 
statsautoriseret revisor 



Ledelsesredegørelse 

Tab på debitorer 

Selskabet ændrede princip med hensyn til modregning af tab på debitorer i 2011.1 henhold til Lov nr. 
575 af 18. juni 2012 omkring ændring af lov om elforsyning § 32 anses tab på debitorer fra 1. juli 2012 
som en driftsomkostning. Selskabet har som følge heraf ændret princippet tilbage for hele 2012, så 
tab på debitorer er medtaget under driftsomkostninger. 

Leveret mængde 

I tillæg til leveret faktureret mængde har selskabet leverancer til solcelleanlæg med nettoafregning. 
De leverede mængder som er modregnet i aftaget overskudsproduktion på øvrige tidspunkter er til
lagt de leverede fakturerede mængder. Selskabet forbeholder sig derudover ret til at lave en beregning 
over solceller anlæggenes egenforbrug af produktion, som ikke indgår i de opgjorte mængder, såfremt 
disse på et senere tidspunkt ville kunne indgå i reguleringsregnskabet. 

Redegørelse for gebyrindtægter 

Selskabet har i 2004 og fremadrettet medtaget samtlige indtægter og omkostninger vedrørende den 
bevillingspligtige aktivitet i reguleringsregnskaberne. Der har således ikke i perioden været udeholdt 
gebyrindtægter mv. af reguleringsregnskabet. 

Oversigt over indsendte dispensationsansøgninger, der ikke er behandlet af Energi
tilsynet i 2010 

Såvel Thy-Mors El-Net A/S og Thy Højspændingsværk Net A/S har for 2009 foretaget kabellæg
ning af luftledninger og har ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige 
nyinvesteringer herfor. Disse ansøgninger er endnu ikke behandlet af Energitilsynet. Det fusione
rede selskab Thy-Mors Energi Elnet A/S vil ligeledes snarest indsende ansøgningen om forhøjelse 
af indtægtsrammen vedrørende kabellægning af luftledninger i 2010, 2011 og 2012.1 forbindelse 
med beregning af differencer, jf. nedenfor, er effekten af disse ansøgninger estimeret. 
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Ledelsesredegørelse 

Afvikling af differencer vedrørende Bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 § 29 stk. 1 
punkt 2 

Selskabet har estimeret en samlet difference for 2012 i selskabets favør på DKK 3,8 mio. jf. neden
for. Selskabet vil opkræve differencen i 2014 via tariffordeling af den samlede udmeldte indtægts-
ramme for 2014 tillagt differencen for 2012. 

Den økonomiske indvirkning af ansøgningen vedrørende nødvendig nyinvestering, jf. ovenfor, 
kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor den opgjorte difference er påvirket af en vis usikker
hed. 

Basis 2010 - jf. udmelding fra Energitilsynet 

Leveret mængde 515.692.135 
Pristal 120,65 
Basisindtægtsramme 83.882.856 

2011 2012 

Pristal 
Leveret faktureret mægnde 

126,42 
513.845.719 

130,00 
497.080.330 

Pristalreguleret basisindtægtsramme 87.579.791 77.707.354 
Effektiviseringskrav -4.444.623 -3.059.917 
Ændret regnskabspraksis tab på debitoer -247.261 254.263 
Tidligere års indregnet ændring i pris til nettab -4.771.776 -

Basisindtægtsramme ultimo 78.116.130 74.901.700 
Godkendte nødvendige nyinvesteringer 17.327.955 16.988.437 
Ansøgte, men ikke behandlet ansøgninger, nødvendige nyinvesteringer 8.460.000 10.000.000 
Benchmarking - kvalitet -701.392 -336.062 
Ændrede elpriser nettab 5.365.478 5.571.186 

108.568.172 107.125.261 
Driftsmæssige indtægter 99.193.810 110.538.000 
Afvikling af tidligere års differencer - -7.258.870 

Difference i selskabets favør 9.374.362 3.846.131 



Ledelsesredegørelse 

Opgørelse af årets forrentningsprocent, jf. bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 § 
29 stk. 1 punkt 3 

Selskabet har opgjort årets forrentningsprocent til 2,3%, jf. nedenfor, og der er således ikke tale om 
merforrentning i 2012. Hertil kommer effekten af usikkerheden af forhøjelser, jf. nødvendige nyin
vesteringer, hvor beløbet på nuværende tidspunkt ikke kendes. Beløbet vil dog ikke være af en stør
relse, som bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 

Forrentning 2012 

Netaktiver 793.688.000 
Tillæg 2% 15.873.760 

Forretningsgrundlag 809.561.760 

Årets indtægtsramme 107.125.261 
Driftsomkostninger 55.678.000 
Afskrivninger 32.829.000 

Reguleringsmæssig overskud 18.618.261 

Forrentningsprocent 2,300 

Tilladt forrentningsprocent 4,672 



Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Thy-Mors Energi Elnet A/S er aflagt i overensstemmelse med bestem
melserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og trans-
missionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af 
april 2013. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af Thy-Mors Energi Elnet A/S' samlede eksterne årsrapport, 
indeholder i henhold til bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrøren
de den bevillingspligtige aktivitet. Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven. 

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 2012 opkrævede indtægter. 

Der indgår ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder 

Driftsmæssige indtægter 

Driftsmæssige indtægter indeholder indtægter fra den bevillingsmæssige aktivitet. 

Herudover indeholder posten andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevil
lingspligtige aktivitet. 

Energispareaktivitet 

Faktisk opkrævede indtægter i forbindelse med energispareaktiviteter er opgjort til samme beløb 
som omkostninger til opnåelse af de faktiske opnående besparelser for året. Den opgjorte indtægt 
indgår ikke i de driftsmæssige indtægter. 

Nettab 

Selskabets nettab er opgjort ud fra målinger. Omkostningerne ved nettab indgår i regnskabsposten 
driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår og samt de hertil hørende omkostnin
ger vedrørende PSO og betaling til overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. 
Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrørende skrottede anlæg. PSO-aktiver 
indgår ikke. 

Netaktiver 

Værdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om 
indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled
ning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013. 
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Reguleringsregnskab 2012 - mængdebaseret 

Saq Nr. 

Selskabets navn Thy-Mors Enerqi Elnet A/S 

CVR Nr. 21 08 52 00 

P Nr. 

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 

1.1 Driftsmæssiqe indtægter i 2012 110.538.000 kr. 

1.2 Heraf andre indtæqter, som selskabet opnår ved driften af den bevillinqspliqtiqe aktivitet - kr. 

1.3 Viderefakturering til overliqqende net- oq systemansvar 111.793.000 kr. 

1.4 Driftsomkostninqer 55.678.000 kr 

1.5 Faktureret leveret mænqde elektricitet i 2012 497.080.330 kWh 

•Såfremt faktureret leveret mænqde el ikke stemmet ovelens med faktiske leveret mænqde el udfyldes punkt 1 6 

1.6 Faktisk leveret mænqde elektricitet i 2012 498.798.508 kWh 

1.7 Budqetteret leveret mænqde elektricitet i 2013 490.000.000 kWh 

2. Netaktiver 

2.1 Værdi af netaktiver pr 1. januar 2012 769.907.000 Ikr. 

Årets afskrivninger 
2.2 Årets nødvendiqe nyinvesterinqer 56.850.168 kr 

2.3 Årets nyinvesterinqer 0 kr 

2.4 Årets reinvesterinqer 0 kr. 

2.5 Årets afskrivninqer 32.829.000 kr 

2.6 Værdi af netaktiver pr. 31 . december 2012 793.688.000 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2012 

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser 

3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31 . december 2012 

4. Energispareaktivitet 

I 20"'j 2 0 V 2012 

4.1 Selskabets pålaqte enerqisparemål 12.801.000 12.821.000 12.680.000 kWh 

4.2 Faktiske opnåede besparelse 12.801.000 12.821.000 129.658.044 kWh 

4.3 Omkostninqer knyttet til opfyldelse af årets enerqisparemål 6.400.500 6.542.654 6.475.000 kr 

4.4 Omkostninqer knyttet til årets faktiske opnåede besparelse 6.400.500 6.542.654 64.964.022 kr 

4.5 Indtæqter opkrævet i forbindelse med enerqispareforpliqtelsen 6.400.500 6.542.654 6.475.000 kr 

5. Nettab 

iDe gra felter udfyldes automatisk 2004 2012 

5.1 Bereqnet nettab 30.707.030 30.247.864 

5.2 Gennemsnitliq årliq elpris 32.21 60.02 

5.3 Nettabsomkostninq (Bereqnet nettab x qennemsnitliq årlig elpris) 9 891 073 18 154 000 

15.4 Ønsker selskabet en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab? ^]væ.g ja eller nej i listen 

Andre driftsmæssige indtægter 
Medgået omkostninger til andre 

i qter 

2004 0 0 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 0 0 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 
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7. Afvikling af difference 

17.1 Årets difference 2012 

7.2 Difference i selskabets favør (positiv difference mellem driftsmæssige Indtægter og tndtægtsramme) 

•Bemærk at alle indtastede beløb skal vaeie pos . oq de qra felter (uden sktavehnpj udfyldes automatBk 2 .: ..; 2014 

7.2.1 Årets opståede difference 4.266 131 

7.2.2 Midlertidiq tarifnedsættelse 
7.2.3 Beholdt difference 4.266.131 

7.2.4 Afviklet difference 2011 9.374.568 

7.2.5 Afviklet difference 2012 4.266.131 

7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og tndtægtsramme) 

Bemæik, at alle indtastede beløb skal væiepos oq de qia felter (uden skiavenng) udfyldes automatik 2012 2013 2014 

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 disse beløb alene skal vedrøre diffelencet opstået 12012 eller tidligeie 

Bema>rknlnoei til afsnit 7 3 

Strafrenterne på den overførte difference (pnmo) (punkt 7 111 og den samlede difference (medio; (punkt 7 3 5) el beregnet ved bruy af en lentesats svalende 
til Nationalbankens udlånsrente pr 1 juli 2012 plus 7 procentpoint I 2012 er strafientesatsen 06 + 7 = 7.6 pet I 2013 og 2014 ei anvendt samme rentesats 
som 12012. eftersom de gældende satsei for 2013 og 2014 endnu Ikke erkendt Stiaftenteme 12013 og 2014 er derfor foreløbige 

8. Øvrige bemærkninger 

i 1 Selskabet kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor 

9 Øvrige oplysninger 

indberetning af mguienngsregnskabet registreies først hos Energitilsynet når selskabets revisor har påtegnet regnskabet. 

Følgende materiale fremsendes særskilt: 

9.1 Gælder alene for selskaber som i 2004 ikke har medtaget samtlige indtægter og omkostninger, som vedvører den bevillingspligtige aktivitet (f.eks. gebyr

omkostninger og- indtægter) Bedes indsende særskilt: 

A l Dokumentation for at sådanne indtægter 12004 blev indtægtsført i andre virksomheder og derfor ikke indgik i virksomhedens opgørelse af indtægtsram-

me pr. 1. januar 2005 

B) Opgørelse over de pågældende indtægter 12009-2011 

- Se mere herom i veiledmng til indberetning af reguleringsregnskab 2012 

S 2 Ledelsespåtegning og revisorpåtegning 
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