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Herning, den 28. maj 2015 

Direktio 

1111  

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 Vestjyske Net 6o kV A/S, CVR nr. 28 10 65 
48, for reguleringsåret 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 
335 af 15. 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 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 Vestjyske Net 6o kV A/S' 
fremtidige reguleringspris. 

Kim Nielsen 
direktør 
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Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for Vestjyske Net 60 kV A/S for regule-
ringsåret 2014 ("reguleringsregnskabet"). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i be-
kendtgørelse nr. 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 (tilsammen benævnt "bekendtgørelsen"). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK 37.240.317 og tilhørende drifts-
omkostninger på DKK 24.352.802. 

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 et reguleringsregnskab 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. 
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Henrik Ho st 

Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for Vestjyske Net 6o kV A/S 
for 2014 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 til indberetning af reguleringsregn-
skab 2014 af marts 2015 og at væsentlige forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris, er 
medtaget i reguleringsregnskabet. 

Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis mv. 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at reguleringsregnskabet 
udarbejdes i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål. Reguleringsregnskabet 
kan være uegnet til andet formål og erklæringen afgives derfor alene til brug for Energitilsynet. 

Skive, den 28. maj 2015 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesredegørelse 

Frasalg af bevillingsmæssig aktivitet 

Selskabet frasolgte en del af sin aktivitet med virkning fra 1. januar 2013. Den endelig opdeling af 
indtægtsrammen er endnu ikke foretaget i Energitilsynets fremsendte skema til indberetning af 
reguleringsregnskabet for 2014. I henhold til aftale med Energitilsynet er der som følge heraf ikke 
redegjort for afvikling af differencer samt forrentningsprocent. 

Oversigt over indsendte dispensationsansøgninger, der endnu ikke er ind-
sendt/behandlet af Energitilsynet i 2014, jf. reglerne om nødvendige nyinvesteringer 

Kabellægning af luftledninger i 2014 med en samlet anlægssum på DKK 853.425. 
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Regnskabspraksis 
Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Vestjyske Net 60 kV A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmel-
serne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmis-
sionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af 
marts 2015. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af Vestjyske Net 60 kV A/S' samlede eksterne årsrapport, 
indeholder i henhold til bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrøren-
de 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. 

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. 

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

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. 
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 marts 2015. 
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=TIT111=' 
Virksomheden kan tilføje eventuelle bemærkninger her. 

1. Indtægter og viderefektrimilng 
1 1 Ddt...dige indtægter i 205 37.240.317 

1.2 Heraf andre indtægter 374 978 

1.3 Er der i 2014 sket et bortfald af andre indtægter" Nej 

Hesre da udfykles pkt 1 3 1 

1.3.1 %ærende indtægter i 2004 0 

14 Velerefakturenng til overliggende net- og systemansvar 0 

24252.802 2.1 Drifihoinko,,nr, 	er 101 . 

3. 1.eve (mængde 
3.1 Ledet mængde e lekv dret I 2012 1.603.805.000 

2 Omkostninger 

4.1 	ridakidd pr 1 januar ddt, 1881, 868 

4.6 Arets afskrivninger 8.549.045 

160.426.248 4.8 Værdi af netakteer pr 31 december 2014 

4. ~aktiver 

4.2 Eventuelle pflmokorrektioner 

4.3 Årets nødvendige flt:investeringer 853.425 
4.4 Årets nyrnvestennger 

4.5 Amts reinvesteringer 

4.7 Arets afgang af netakbver 

5. Neget. 

2004 2014 
5.1 Fysisk nettab 19.249.520 29.547.000 
5.2 Neitabsomkostning 7 068.443 13.404.072 
5.3 GennemsnIgg årlig pris for nettab 0 37 0,45 

kWh 

kr. 

kr..4(Wh 

Prakersrendiing, der pay er opgaven,ee af leveret mængde 

6.5 Leveret mæng. 14004 277.987 293 kWh 

,t'rt  kWh 6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for prakswendflng 

r, 
8 Opgørelse et differencer 

rek,_ oper,erje diff, 	u 201, 

kr 

kr 

Pen.Iert.ahtivar 

0 kr. 

0 kr. 

kl. 

7 1 Penuionsaklvei 71 1 anuar 201 

72 Ards afskrn.esrger på pensronnoktiver 

7.3 Pendonsaktiver pr 31 december 2014 

Praksisandnng  der påvirker opgreleenef dl/temas Ige indhogter 

6.3 Drrkn 	sogn indtægter 12004 
6.4 Drrftsnim,,gn indtægter 2004 efter korrektion fer prakånrencimg 

821,6 

I. AfanklIngsplan for differencer I Virkso/n_hedene favør Iposnlvdiffelenne mellem driftsmæssige indtaegter og indnegterarnme) 	 • 
2014 2015 2016 

9 1 Arets opetaede drfierence 

9.2 Midlertidig larrfnedsættelse 

9.3 Beholdt chfference som ønskes opkrævet 12015 ogreller 2016 

94 Opkreemad af drfference cpstaet 12011 

18. Svildfligaghin for dIfferancetiforbrugernes favør (peg_)iv dfference mellem drtrisenarseIge Ind~er og )ndtaegteramme) 

2014 2015 2016 
101 Forventet indlæg tsramme 

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter 

103 Planlagt afåklet drfterence - 
10.4 Overført «teren. (primo) (7 .084 943) (22 869.849) (24 805 295) 
10.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1 ha(vår) (290.893) (

.
238 11017 0171 

10.6 Amts opståede difference (14.602 492).  
10.7 Ards afviklede skiferen.. 

10.6 Dfference til beregning af strafrente for 2 halvår (21 988 328).  f23.026 333) 125.622 312) 
10.9 Forrentning d forbrugerne af dineren. 12 batteri (901 5211 (976 962) (1.058.715) 
10 10 Samlet difference inkl forrentinno i.1 forbrugerne (ultimo) (22889.849) (24 805.295) (385819371 

Ise r2 Ener ilæg... 

4,084  pct. 

(8273) pct. 

(10284.022) kr. 

- 	kr. 

kWh 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Faet, Ine.lgsle6 

11 2 .erksomheden3 fortentrengsprecent 

11.3 Opnael forrentning 

11 4 Merforrentrong 

12.1 Reoliuorn,cirnryrivenparnlno 

122 Ornkoeteinger til arets realiserede energibesparelse 

122.1 Heraf admmistrationsornkostmnger 

122.2 Heraf Dynge omkostninger 

12.3 Indtægter npkrm.el i forbindelse med årets energibesparelse 

14 Ledelseeplitegning og reviaorerklarring ekal medeendee regnieringeregnekabet 

ker' 5erefeIngee af re0eleen5,-..8,Jek.r5eL 201e J e,kse eJ-es 	jlee Ene%Jklsynet nar erkerenhederie ledelse ofj rnrre,ir rar pategnet Jcynskeber vekre,relJedees ledele og re etel ci kleerer erver' 	fek...5rnhede, 
har indegjori fe, alle fnrliolkl nmåt ,  indtmgBrammebekendtgerelsens § 29 ar regnskabet er udarbejdet I oveiensnmrnmelse med arsregnskabslcmnv prdcdper og Sekretariatet for Energitilsynek.-  miletrinm,til 
mdbdetning af regulenng,regnakab 2014 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nejl listen 

kr. 

kl. 

kr. 

kl".rh 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 
kr. 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nej i listen 

j 'mig ja eller nejl listen 

6. Prakslaaandringer  
61 Er der, 2u,, fdelaget ændringer I regftskabsriimadge ske ri eller regnskab sprdupper 

Hms ja da vedlægges neguleringsrogrrskabnl en redegarelee fur ændringen 

6.2 Pawker p a sisærldnngen npgetelnen al driftsmæssige eldlagner eller leveret mæn9de kWh' 

Fivi, ja Ca udfårie, 7k1 8 4 ogaile 6.0 
Nej 
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