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Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørel
se for behandling af over-/underdækning for 2011. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for Vestjyske Net 60 kV A/S, CVR nr. 28 10 65 
48, for reguleringsåret 2011 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 
335 af 15- april 2011 om indtægtsramtner 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 2011. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne 
grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2011 opkrævede indtægter og Vestjyske Net 60 kV A/S' 
fremtidige reguleringspris. 

Herning, den 31. maj 2012 

Direktion 

Poul E. Thomsen 
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, CVR nr. 28 

10 65 48 for reguleringsåret 2011 (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 2012 (bekendtgørelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK 38.983.271 og tilhørende drifts
omkostninger på DKK 26.387.815. 

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. 



Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for Vestjyske Net 60 kV A/S 
for 2011 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 2012, og at væsentlige forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris, er medtaget 
i reguleringsregnskabet. 

Supplerende oplysning 

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

Skive, den 31. maj 2012 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Henrik Holst 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsesredegørelse 

Oversigt over indsendte dispensationsansøgninger, der ikke er behandlet af Energi
tilsynet i 2011 

I forbindelse med opførsel af ny 150/60 kV-station ved Ramme, vil selskabet snarest indsende an
søgning om forhøjelse af indtægtsrammen, jf . reglerne om nødvendige nyinvesteringer. 

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

Selskabet har estimeret en samlet difference for 2011 i selskabets favør på DKK 73.800, jf . neden
for. Selskabet vil opkræve differencen i 2012. Differencen udgør dog så beskeden et beløb set i for
hold t i l det samlede forventede salg på 2.366.900.000 kWh, at det ikke giver anledning t i l ændring 
af de udmeldte tariffer for 2012. 

Den økonomiske indvirkning af ansøgningen vedrørende nødvendig nyinvestering, j f . ovenfor, 
kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor effekten heraf ønskes opkrævet, når godkendelsen 
foreligger. 
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Ledelsesredegørelse 

Opgørelse af årets differencer: 

2010: 

Indtægtsramme ultimo 2010 

Leverede mængder 2010 

Pristal 2010 

39.542.019 

2.292.751.000 

120,65 

2011: 

Leverede mængder 2011 

Pristal 2011 
2.245.935.000 

126,42 

Pristalsreguleret indtægtsramme 2011 

Ændringer som følge af ændrede omkostninger til nettab 

Indtægtsramme før midlertidige forhøjelser 

Godkendte forhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer 

Årets indtægtsramme 

Driftsmæssige indtægter 2011 

Afvikling af tidligere års differencer i forbrugernes favør 

Forrentning heraf 

Opkrævet vedrørende 2011 

1.871.828 

77.681 

40.587.060 

9.645 

40.596.705 

409.875 

41.006.580 

38.983.271 

1.949.509 

40.932.780 

Difference i selskabets favør 73.800 
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Ledelsesredegørelse 

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

Selskabet har opgjort årets forrentningsprocent t i l 1,47%, jf- nedenfor, og der er således ikke tale 
om merforrentning i 2011. Hertil kommer effekten af en forhøjelse, jf . nødvendige nyinvesteringer, 
hvor beløbet på nuværende tidspunkt ikke kendes. Beløbet vil dog ikke være af en størrelse, som 
bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 

Forrentning: 

Netaktiver ultimo 224 939 694 

Forrentningsgrundlag netaktiver tillagt 2% 229.438.488 

Årets indtægtsramme 4^ 0O6 580 

Driftsomkostninger 26 387 815 

Afskrivninger 11.243.310 

Reguleringsmæssigt overskud for 2011 3.375.455 

Forrentningsprocent 2 4 7 

Redegørelse om selskabets håndtering af gebyrer for perioden 2044-2011 

Selskabet har i perioden 2004-2011 ikke opkrævet gebyrer eller lignende, som ikke har indgået i 
indtægtsrammen. Da selskabets kunde består af ejerselskaberne i netområdet, og der udelukkende 
har været opkrævet nettariffer herved i perioden 2004-2011, er der således ingen gebyrer opkrævet 
i perioden. 
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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 april 
2012. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af Vestjyske Net 60 kV A/S' samlede eksterne årsrapport, 
indeholder i henhold t i l 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 2011 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. 
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 2012. 
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Reguleringsregnskab 2011 - mængdebaseret 

Sag Nr. 

Selskab Vestjysk« i Net 60 kV A/S 

CVR Nr. 28 10 65 48 

P N r . 1010760395 

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011 38.983.271 kr 

1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet 342.746 kr. 

1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 0 kr 
1.4 Driftsomkostninger 26.387.815 kr 

1.5 Leveret mængde elektricitet i 2011 2.245.935.000 k W h 

1.6 Budgetteret leveret mængde elektricitet for 2012 2.366.900.000 kWh 

2. Netaktiver 

[2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2011 236.183.004|kr 

Å r e t s a f s k r i v n i n g e r 

2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer 0 kr. 
2.3 Årets nyinvesteringer 0 kr. 
2.4 Årets reinvesteringer 0 kr. 
2.5 Årets afskrivninger 11.243.310 kr. 
2.6 Værdi af netaktiver pr. 3 1 . december 2011 224.939.694 kr 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2011 0 

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser 0 kr. 
3.3 Pensionsforpliqtelser pr. 3 1 . december 2011 0 kr. 

4. Energispareaktivitet 

4.1 Virksomhedens pålagte energisparemål 0 kWh 

4.2 Faktiske opnåede besparelse 0 kWh 
4.3 Omkostninger til opnåelse af energisparemål 0 kr. 
4.4 Faktiske opkrævede indtægter i forbindelse med energispareaktivitet 0 kr. 

5. Nettab 

De grå feltet udfyldes automatisk 2 L ~ " . 2011 
5.1 Beregnet nettab 24.152.472 34.649.000 k W h 
5.2 Gennemsnitlig årlig elpris 36,8240 47,1470 øre/kWh 
5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris) 8.893.906 16.335 950 kr. 

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

6. Andre driftsmæssige indtægter 

Anare driftsmæssige indtægter 
Medgået omkostninger bl andre 

driftsmæssige indtægter 

2004 914.659 914.659 kr 
2005 343.675 343.675 kr. 
2006 343.675 343.675 kr. 
2007 338.566 338.566 kr 

2008 359.724 359.724 kr. 

2009 357.637 357.637 kr 

2010 390.786 390.786 kr. 
2011 342.746 342.746 kr 



7. Afvikling af difference 

|7.1 Årets difference 2011 73.800 k 

7.2 Difference i s e l s k a b e t s favør (positiv difference mellem driftsmæssige Indtægter og Indtægtsramme) 

Bemeetk, at alle indtastede beløb skal veur*. pos , og de grå felter tuden skravennq) udfyldes automatisk 2009 2010 2011 2013 
7.2.1 Årets opståede difference . - 73.800 kr 
7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse kr 
7.2.3 Beholdt difference 73.800 kr 
7.2.4 Afviklet difference 2009 kr. 
7.2.5 Afviklet difference 2010 _ kr 
7.2.6 Afviklet difference 2011 kr 

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

Bemærk, at alle indtastede beløb skal væie pos , oa de grå feltei (uden skravering) udfyldes automatisk 2011 2012 - 2 0 1 3 -
7.3.1 Overført difference (primo) 1.871.828 (0) (0) kr. 
7.3.2 Strafrenter af overført difference (1. halvår j 77 681 (0) (0) kr 

7.3.3 Årets opståede difference „ kr. 
7.3.4 Årets afviklede difference* 1.949.509 kr. 
7.3.5 Samlet difference (medio) (77 681) (0) (0) kr. 
7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår) - kr. 
7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) (0) (0) m kr 
*) Sekretariatet bemærket, al disse beløb alene skat vediore diffeiencer opstået 12011 eller tidiigeie 

Banærkninqertil afsnit 7 .3, 

Sttaftanteine på den overførte diffeiertcG (primo) {punkt 7 3 1) og den eamiede difference (medio) {punkt ? 3 5} ei beregnet vod brug af en rentesats svarende t i Nationalbankens udlånsrente pr 1 juli 2011 

plus 7 pio&entpoml I 2011 en strafrentesatsen 1,3 * 7 * 8,3 pet I 2012 og 2013 er anvendt samme lenteyab som i 2011, eftersom de gældende safeei tor 2012 og 2013 endnu ikkeei kendt StraNenteme i 

2012 og 2013 erderfot foreløbige 

8. Øvrige bemærkninger 

8 1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor 

9. Øvrige oplysninger 

Indberetning af regulenngsregnskabet registreres først hos Energitilsynet. når virksomhedens revisor har påtegnet regnskabet 

Følgende materiale f remsendes særskilt: 

9 1 Opgørelse over indsendte dispensationsansøgninger, der endnu ikke er behandlet af Energitilsynet. 

Ledelsespåtegning og revisorpåtegning 


