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Ledelsespategning 

Til Energitasynet 

Reguleringsregnskabet for Vestjyske Net 6o kV A/S for reguleringsaret 2015 er aflagt i overens-
stemmelse med bestemmelserne i bekendtgorelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtwgtsrammer for 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af by om elforsyning, Energi-
tilsynets vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015" samt Energitilsy-
nets retningslinjer af marts 2016 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer". 

Reguleringsregnskabet udviser folgende hovedtal: 

1.1 Driftsmwssige indteegter i2015 (DKK) 	 35-639132 

2.1 Driftsomkostninger i 2015 (DKK) 	 26.536.619 

3.1 Leveret mwngde i2015 (kWh) 	 1.617.948.000 

4.8 Vwrdi af netaktiver 31. december 2015 (DKK) 	 161.379.341 

8.1 Afvikling af differencer i virksomhedens favor fra tidligere ar (DKK) 

Differencen i virksomhedens favor pr. 31. december 2015 pa i alt DICK 1.021.538 vii blive indregnet 
i tarifferne for 2016 og opkrwvet hos forbrugerne. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmzessig og de udovede regnskabsmwssige skon for 
forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uamdret i forhold til tidligere reguleringsar og er i 
ovrigt den samme regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne arsrapport for regnskabs-
aret 2015. Vi finder endvidere den samlede prwsentation af reguleringsregnskabet med tilhorende 
redegorelse for fuldstamdig og retvisende. 

Reguleringsregnskabet med tilhorende redegorelse kan saledes danne grundlag for Energitilsynets 
kontrol af de i 2015 opkrwvede indtwgter og Vestjyske Net 60 kV A/S' fremtidige reguleringspris. 

Herning, den 28. maj 2016 

Direktion 

Kim Nielsen 

direktor 
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Erklwring afgivet af uafhwngig revisor 

Ti! Energitilsynet 

Vi har revideret reguleringsregnskabet med tilhorende ledelsespategning for reguleringsaret 2015 
for Vestjyske Net 60 kV A/S, CVR-nr. 28 10 65 48, der er udarbejdet i overensstemmelse med be-
kendtgorelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtxgtsrammer for netvirksomheder og regionale 
transmissionsvirksomheder omfattet af by om elforsyning samt anvisningerne i Energitilsynets 
vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015". 

Reguleringsregnskabet udviser folgende hovedtal: 

1.1 Driftsmwssige indtgter i 2015 (DKK) 35.639.732 
2.1 Driftsomkostninger i 2015 (DKK) 26.536.619 
3.1 Leveret mngde i 2015 (kWh) 1.617.948.000 
4.8 Vrdi af netaktiver 31. december 2015 (DKK) 161.379.341  

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for reguleringsregnskabet med tilhorende ledelsespategning i overensstem-
melse med bekendtgorelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtaagtsrammer for netvirksomheder og 
regionale transmissionsvirksomheder omfattet af by 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 nodvendig for at udar- 
bejde et reguleringsregnskab med tilhorende ledelsespategning uden vwsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet med tilhorende ledelsespa-
tegning pa grundlag af vores revision. Vi har udfort vores arbejde i overensstemmelse med den in-
ternationale standard om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krwver, 
at vi overholder etiske krav samt planlnger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed 
for, om reguleringsregnskabet med tilhorende ledelsespategning er uden wesentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplys-
ninger i reguleringsregnskabet med tilhorende ledelsespategning. De valgte revisionshandlinger 
afhnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for vwsentlig fejlinformation i regu-
leringsregnskabet med tilhorende ledelsespategning, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej-
delse af et reguleringsregnskab med tilhorende ledelsespategning uden vwsentlig fejlinformation. 
Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstwndighederne, 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 
regnskabsmwssige skein er rimelige samt den samlede prwsentation af reguleringsregnskabet med 
tilhorende ledelsespategning. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrwkkeligt og egnet som grundlag for 
vores revisionskonklusion. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhorende ledelsespategning for 2015 for 
Vestjyske Net 6o kV A/S i alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reg-
lerne i bekendtgorelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtwgtsrammer for netvirksomheder og regio-
nale transmissionsvirksomheder omfattet af boy om elforsyning samt anvisningerne i Energitilsy-
nets vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015", og at forhold, der kan 
pavirke virksomhedens reguleringspris, er medtaget i reguleringsregnskabet og/eller omtalt i ledel-
sespategningen. 
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Supplerende oplysninger vedrorende begrwnsning i distribution 

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmaarksomheden pa, at reguleringsregnskabet 
med tilhorende ledelsespategning er udarbejdet til brug for Energitilsynet. Som folge heraf kan re-
guleringsregnskabet med tilhorende ledelsespategning vwre uegnet til andet formal. Vores erk1T-
ring er alene udarbejdet til brug for Vestjyske Net 6o kV A/S og Energitilsynet, og bor ikke udleve-
res til eller anvendes af andre parter. 

Udtalelse om ovrige rapporteringsforpligtelser i henhold til bekendtgorelse nr. 195 af 
4. marts 2016 om indtwgtsrammer for netvirksomheder og regionale transmis-
sionsvirksomheder omfattet af by om elforsyning 

Vi skal hermed bekreefte, at vii forbindelse med vores revision, i overensstemmelse med § 30 i be-
kendtgorelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtwgtsrammer for netvirksomheder og regionale 
transmissionsvirksomheder omfattet af by om elforsyning samt Energitilsynets retningslinjer af 
marts 2016 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer" bar efterprovet: 

• virksomhedens dokumentation for opkrvning af differencer i virksomhedens favor fra tidli-
gere ar pa i alt DKK o, jTvnfor punkt 8.1 i reguleringsregnskab 2015. 

Vi henvises i den forbindelse til Ledelsesredegorelsens afsnit omkring afvilding af differencer ved-
rorende difference konstateret i 2015. 

Skive, den 28. maj 2016 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Henrik Holst 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsesredegorelse 

Oversigt over indsendte dispensationsansogninger, der endnu ikke er ind-
sendt/behandlet af Energitilsynet, jf. reglerne om nodvendige nyinvesteringer 

• Kabelleegning af luftledninger i 2014 
• Kabellaagning af luftledninger og samarbejde med Energinet.dk  i 2015 - begge sags nr. 

241764 

Afvikling af differencer vedrorende Bekendtgorelse nr. 195 af 4. marts 2016 § 30 stk. 
1 punkt 2 

• Selskabet bar som udgangspunkt ikke indregnet difference vedrorende tidligere ar i sin 
indtgtsramme for 2015, men som folge af reduceret indtgtsramme ved faldende om-
kostninger til nettab i 2014 og 2015, afventende godkendelse af ansogninger omkring nod-

vendige nyinvesteringer har selskabet opkra!vet DKK 1,8 mio. mere end indtmgtsrammen 
for 2015. Da Energitilsynets opprelse ved udgangen af 2014 udviser en difference i selska-
bets favor pa DKK 2,8 mio., bar selskabet indtastet de DKK 1,8 mio. i punkt 8,1 for ikke, at 
indberetningsmodellen skal beregne renter pa differencen, nar der netto er en difference i 
selskabets favor (ifolge aftale med Energitilsynet). Selskabet bar i tarifferne for 2016 ind-
regnet differencen ultimo 2014 pa DKK 2,8 mio. pa  baggrund af Energitilsynets udmelding 
16. november 2015. Selskabet forventer, at nettodifferencen ved udgangen af 2015 pa DKK 

1,0 mio. er  opkraevet ved udgangen af 2016, jf. ovenstaende indregning i tarifferne pa DKK 
2,8 mio. samt godkendelse af ansogninger for nodvendige nyinvesteringer for 2014 og 
2015. 

Opgorelse af arets forrentningsprocent, jf. bekendtgorelse nr. 195 af 4. marts 2016 § 
30 stk. 1 punkt 3 

• Selskabet bar opgjort arets forrentningsprocent til -o,8%, jf. det indsendte skema, og der er 

saledes ikke tale om merforrentning i 2015. Hertil kommer effekten af indregning af nod-
vendige nyinvesteringer, hvor belobet ph nuveerende tidspunkt ikke kendes nojagtigt. Belo-

bet vii dog ikke vxre af en storrelse, som bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 
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Regnskabspraksis 
Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Vestjyske Net 60 kV A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmel-
serne i bekendtgorelse 195 af 4. marts 2016 om indtgtsrammer for netvirksomheder og transmis-
sionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab april 
2016. 

Regnskabet, der udgor en delmwngde af Vestjyske Net 6o kV A/S' samlede eksterne arsrapport, 
indeholder i henhold til bekendtgorelsen indtgter, omkostninger og andre oplysninger vedroren-
de den bevillingspligtige aktivitet. 

Formalet med aflggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige 
aktivitet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2015 opkrwvede indtgter. 

Regnskabet er ikke omfattet af arsregnskabsloven. 

Der indgar ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Prwcisering af regnskabspraksis for udvalgte omra.der 

Driftsmwssige indtwgter 

Driftsmaessige indtangter indeholder indtgter fra den bevillingsmwssige aktivitet. 

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

Nettab 

Selskabets nettab er opgjort ud fra malinger. Omkostningerne ved nettab indgar i regnskabsposten 
driftsomkostninger og indeholder kob af el pa markedsvilkar og samt de hertil horende omkostnin-
ger vedrorende PSO og betaling til overliggende net. 

Afsluivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inlduderer afskrivninger pa netaktiver og ovrige anlwgsaktiver. 
PSO-aktiver indgar ikke. 

Netaktiver 

Vxrdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgorelse 195 af 4. marts 2016 om 
indtgtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled-
ning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2016. 
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kr. 

kr. 

VanIg ja eller nej i listen 

kr. 

kr. 

kr 

kWh 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

.1.527 664 kr 

Praksr mndring der pavirker opger I en at driftsmmssige incllgter 

6.3 Dr, tbrn.ssiye Indiagier I 200. 

4 Dr tast,e&stgeindtaagte[ i 2004 after kc,rektion for 2raksreoendrrng  

2.277 485 243 

Fraksismndring der pavirker opgerelsen at leveret maengde 

6.5 Leveret rnwnyde I 200,  

• • ' 6.6 Level ei trIngde I 2004 oiler ko ektion 10. plakbts..wthing 
kWh 

kWh 

7. Fensionsaktiver 	
. 	. .  

.
fiaida,iimmina

.___ 
7 I Penbion.akitvet pi 	I Januar 2015 

7 2 Aids afskrivninger pa pensionsakirver 

7 3 PensIonsaktiver pr 31 deuember 2015 

kr. 

kr. 

kr. 

& Arets afiviklede og opstaede difference 	 iti ll/, 
91 Arets dokumenterede afvikling at differencer i veksomhedens favor ha tidligere Ai 1.810.331 

8.2 Arets opstdede difference i virksomhedens favor 0 

8.3 Aurae opsidede difference rforbrugernes teem - 

kr. 

kr. 

kr. 

Vestjyske Net 60 kV NS 

CVR-nr: 28106548 

Reguleringsregnskab 2015 
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: 

htto. .eneroitilsvnet.dklel/selvbetieninorrectulerinosrermskaber/ 

Kun hvide feller sire! udfyldes 

1 Indta.toro. viderefakturen 	i 

11 Driftsmtessage indkLigter 35.639.732 
1.2 Heraf andre indtangter 66.400 
1.3 Er der i 2015 sket of boitfald of andre indtaagter? Nei,  

Hors ja, do udfyldes pkt I 11 

1.11 Tilsvarende indtangter 12004 

1.4 Viderefakturering Ill ovediggende net- og systemansvar 

2 Omkostnin er 

2 1 Dithsomkustrringe,• 	 26.536.619 

  

 

3 Leveret mann de 

3 	Leveret m,ongde eluktriciret 
	

1.617.948 000 

4. Netaktiver 

4 1 Valid] af netaktivei pz 	1 Januar 2015 160698.003 
4.2 Konektion Ifm, fusion 

43 Eventuelle primokorrektionei -271.760 
4.4 Arets nedvendige nyinvesteringer 9.628.557 
4.5 Arets nyInvestennger 

4.6 Arets reinvesteringer 

41 Arets afskrivninger 8.675.459 
4.6 Arets afgang of netaldlver 

49 Verdi at netaktivei pr 31 december 2015 161 379.341 

5. Nett; 	' 'tt.heidemiju._ 
2004 2015 

5 1 Fysisk nettab 24 152.472 31.563.000 
5 2 NettabsomkostnIng 1891906 13.614.447 
5 3 Gennemsnitlig dilly fill for dettab 0,37 0,43 

kWh 

kr. 

kr./kWh 

6. Fraksisatindringer  
6 1 Er der I 2014 lorelaget .ndrtnger I regnskabsmwssrge alum eller regnskabsprincipper Nej 

Hors ja, do vedIrmgges regular ingsregnskabet en redegarelse for eandringen  

62 Pavirker praksiseendringen opgrarelsen of drifismmssige indtesgter eller leveret masngde kWh? Nej 
Hvisra cla udfyldes pH 6 4 ogeller 6.6 i:iiii:::ii .:•:, 

Vw1g is eller nej i listen 

Vw1g ja eller nej i listen 

AhoklIngsplan for differencer I vhitsomhedens favor - 

2015 2017 2016 
9 1 Ar Is opsteede difference 102156 • '•••• ''' 	•• ''. iii'iiiiiiii..: 
9.2 MIdlertidig tarifnedsaettelsv  
9.3 Beholdt difference som onskes opkraavet I 2016 ogieller 2017 1.021.538  

9.4 Opkraivning at difference opstnet 12015 iii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i:iiiiiiii:ii 1.021.538 

10. Afvildtngsplan for differencer I forbrugernes favor _. 	. , _ 

2015 2016 2017 
10.1 Forventet indtasgtsramme  
10.2 Forventede driftsmeassige indtregter 

10.3 Planlagl afviklet difference 

10.4 Overfed difference (primo) 

10.5 Forrentning til forbrugerne at overfed difference (1. halvnr ) 

vie Arets opstaede difference i 	• • :::: 

10.7 Arets afyikledethfference* 

10.8 Samlet difference (medic') 

10.9 Forrentrimg hi forbrugerne of difference (2. halvAr) 

10.10 Samlet difference inkl forrentnIng 91 forbrugeme (ultimo) 

"Flamm udformes satedes, at dtfferencen opsteet 12015, inklustv for/ant/mg 14 forbrugerne, em alviklet inden udgangen at 2017. 



II Opgarelse at foirentning 

I1 r Fonentningsluft ':7:, 

11 2 Virksomhedens fortentningsproceni (0,840) 

11 3 Opn9et forrentning (1.382.677) 

114 Merfoirentning . 

12. Energispareydelsei  

12 i Realisemt eneigihespaielse (Fla Dansk Ene,gi) N/A 

12.2 Omkostranger kr den realiserede energrbesparelse 

12.2 1 Heraf administrationsomkostranger 

1222 Heref evrige omkostninger 

12 3 Omkostning pr reallseret energibesparelse (til energisparebenchmark) - 

124 Indtaagter opkraavet i forbindelse med energibesparelse 
**Den realiserede energibesparelse (kWh) i pkt 12.1 er indhentet fra Dansk Energi. Omkostningeme I pkt. 12.2 skal were threkte 
sammenlignelige med energibesparelsen i pkt. 12.1, do virksomheden benchmarkes pa disse. 

13 Bemmrkninger hit regulenngsregnskebet  

14 Ledelsespategrung og revisorerkiwnng skal medsendes reguleringsregnskabet 

Indberetningen at regulenngsregnskabet 2015 registrei es foist hos Energitilsynet, nal virksomhedens lode/se og revisor hat pategnet regnskabet Virksomhedens ledelse og revisor erklesrei derved, at virksomheden 
her redegiort for elle forhold naavnt I mdtaagtsrammebekendtgorelsens § 29, at regnskabet er udarbejdet I overensstemmelse med aisregnskabslovens principper og Sekretanatet for Energitilsynets vejledning tim 
indberetning of reguleringsregnskab 2014 

kWh 

kr 

kr 

hr. 

Ore/kWh 

kr. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

