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Ledelsespategning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhorende redeg0rel-
se for behandling af over-/underdaekning for 2012. 

Reguleringsregnskabet med tilhorende redeg0relse for Vestjyske Net 60 kV A/S, CVR nr. 28 10 65 
48, for reguleringsaret 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgorelse 
335 af 15- april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig og de ud0vede regnskabsmaessige skon for 
forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere reguleringsar og er i 
0vrigt den samme, som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne arsrapport for 
regnskabsaret 2012. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhorende redeg0relse saledes kan danne 
grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkraevede indtaegter og Vestjyske Net 60 kV A/S' 
fremtidige reguleringspris. 

Herning, den 31. maj 2013 

Direktion 

Poul E. Thomsen 

direktor 
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Erklaering afgivet af uafhaengig revisor 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det maengdebaserede reguleringsregnskab for Vestjyske Net 60 kV A/S, CVR nr. 28 

10 65 48 for reguleringsaret 2012 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter 

reglerne i bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og 

transmissionsvirksomheder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning om indberet-

ning af reguleringsregnskab af april 2013 (bekendtg0relsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmaessige indtaegter pa DKK 42.101.633 og tilhorende drifts-
omkostninger pa DKK 31.248.301. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med 

reglerne i bekendtgcrelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 

anser nodvendig for at udarbejde reguleringsregnskabet uden vaesentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet pa grundlag af vores revision. 

Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-

gere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger 

og udforer revisionen for at opna h0j grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden vae

sentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udf0relse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for beteb og oplys-

ninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, her-

under vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, derer relevant 

for virksomhedens udarbejdelse af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med be-

kendtg0relsen. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaen-

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 regnskabsmaessige sk0n er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesen-

tation af reguleringsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 



Erklaering afgivet af uafhaengig revisor 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det maengdebaserede reguleringsregnskab for Vestjyske Net 60 kV A/S 

for 2012 i alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtg0-

relse nr. 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksom-

heder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregn

skab af april 2013, og at vaesentlige forhold, der kan pavirke selskabets reguleringspris, er medtaget 

i reguleringsregnskabet. 

Supplerende oplysning 

Erklaeringen afgives alene t i l brug for Energitilsynet, og som folge heraf kan reguleringsregnskabet 
vaere uegnet t i l andet formal. 

Skive, den 31. maj 2013 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

HennkTMrt 
statsautoriseret revisor 



Ledelsesredegorelse 

Oversigt over indsendte dispensationsansogninger, der ikke er behandlet af Energi-
tilsynet i 2012, jf. reglerne om nodvendige nyinvesteringer 

• opforelse af ny 150/60 kV-station ved Ramme, vil selskabet snarest indsende ans0gning om 
forhojelse af indtaegtsrammen, jf . reglerne om nodvendige nyinvesteringer. 

• opforelse af ny 150/60 kV-station ved Lem Kaer med tilh0rende kabelstraekninger, vil sel
skabet snarest indsende ansogning om forh0jelse af indtaegtsrammen, jf. reglerne om nod-
vendige nyinvesteringer. 

• kabel pa straekningen Holstebro Nord - Mabjerg, vil selskabet snarest indsende ansogning 
om forhojelse af indtaegtsrammen, jf . reglerne om nodvendige nyinvesteringer. 

• kabel pa straekningen Struer - Mabjerg, vil selskabet snarest indsende ansogning om for
hojelse af indtaegtsrammen, jf. reglerne om nodvendige nyinvesteringer. 

Afvikling af differencer vedrorende Bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 § 29 stk. 1 
punkt 2 

Selskabet har estimeret en samlet difference for 2012 i forbrugernes favor pa DKK 81.192, jf . neden-
for. Selskabet vil afvikle differencen i 2012. Differencen udgor dog sa beskeden et belob set i forhold 
t i l det samlede forventede salg pa 2.228.800.900.000 kWh, at det ikke giver anledning t i l aendring 
af de udmeldte tariffer for 2013. 

Den okonomiske indvirkning af ansogningerne vedrorende nodvendige nyinvesteringer, j f . ovenfor, 
kendes ikke pa nuvaerende tidspunkt, hvorfor effekten heraf onskes opkraevet, nar godkendelsen 
foreligger. 
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Ledelsesredegorelse 

Opg0relse af arets differencer: 

2011: 

Indtaegtsramme ultimo 2011 40.596.705 

Leverede maengder 2011 2.245.935.000 

Pristal 2011 126,42 

2012: 

Leverede maengder 2012 2.239.397.000 

Pristal 2012 130,00 

Pristalsreguleret indtaegtsramme 2012 41.624.810 

Benchmarkkrav fra 2010 -80.000 

/Endringer som f0lge af aendrede omkostninger til nettab 

Indtaegtsramme f0r midlertidige forhejelser 41.544.810 

Godkendte forh0jelser som f0lge af n0dvendige nyinvesteringer 401.831 

Arets indtaegtsramme 41.946.641 

Driftsmaassige indtaegter 2012 42.101.633 

Opkraevning af tidligere ars differencer 73.800 

Forrentning heraf - 73.800 

Opkraevet vedr0rende 2012 42.027.833 

Difference i forbrugernes fav0r -81.192 
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Ledelsesredegorelse 

Opgorelse af arets forrentningsprocent jf. Bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 § 
29 stk. 1 punkt 3 

Selskabet har opgjort arets forrentningsprocent t i l -0,27% (negativ), jf . nedenfor, og der er saledes 
ikke tale om merforrentning i 2012. Hertil kommer effekten af en forhojelse, jf . nodvendige nyinve
steringer, hvor belobet pa nuvaerende tidspunkt ikke kendes. Belobet vil dog ikke vaere af en storrel-
se, som bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 

Forrentning: 

Netaktiver ult imo 218 020 158 

Forrentningsgrundlag netaktiver tillagt 2% 222.380.561 

Arets indtaegtsramme 41 946 641 

Driftsomkostninger 3 ! 2 4 8 301 

Afskrivninger 11.298.044 

Reguleringsmaessigt overskud for 2011 -599.704 

Forrentningsprocent _ 0 27 

Redegorelse om selskabets handtering af gebyrer for perioden 2004-2012 

Selskabet har i perioden 2004-2012 ikke opkraevet gebyrer eller lignende, som ikke har indgaet i 
indtaegtsrammen. Da selskabets kunder bestar af ejerselskaberne i netomradet, og der udelukkende 
har vaeret opkraevet nettariffer herved i perioden 2004-2012, er der saledes ingen gebyrer opkraevet 
i perioden. 
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Regnskabspraksis 
Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Vestjyske Net 60 kV A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmel
serne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmis-
sionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 
2013. 

Regnskabet, der udgor en delmaengde af Vestjyske Net 60 kV A/S' samlede eksterne arsrapport, 
indeholder i henhold t i l bekendtgorelsen indtaegter, omkostninger og andre oplysninger vedraren-
de den bevillingspligtige aktivitet. 

Formalet med aflaeggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige 
aktivitet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkraevede indtaegter. 

Regnskabet er ikke omfattet af arsregnskabsloven. 

Der indgar ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Praecisering af regnskabspraksis for udvalgte omrader 

Driftsmaessige indtaegter 

Driftsmaessige indtaegter indeholder indtaegter fra den bevillingsmaessige aktivitet. 

Herudover indeholder posten andre indtaegter, 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 t i l overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger pa netaktiver og ovrige anlaegsaktiver. 
Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrorende skrottede anlaeg. PSO-aktiver 
indgar ikke. 

Netaktiver 

Vaerdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtg0relse 335 af 15. april 2011 om 
indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled
ning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013. 

j 
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Reguleringsregnskab 2012 - meengdebaseret 

Saq Nr. 

Selskabets navn Vestivske Net 60 kV A/S 

CVR Nr. 28 10 65 48 

P Nr. 1010760395 

1. Indtaegter, omkostninger og leveret maangde 

1.1 Driftsmasssiqe indtasqter i 2012 42.101.633 kr 

1.2 Heraf andre indtaeqter, sorn selskabet opnar ved driften af den bevillinqspliqtiqe aktivitet 366.799 kr. 
1.3 Viderefakturerinq til overliqqende net- oq svsternansvar _ kr. 
1.4 Driftsomkostninger 31.248.301 kr 

1.5 Faktureret leveret masngde elektricitet i 2012 2.239.397.000 kWh 

1.6 Faktisk leveret masnqde elektricitet i 2012 

1.7 Budqetteret leveret masnqde elektricitet i 2013 2.228.800.000 

kWh 

kWh 

2. Netaktiver 

12.1 Vasrdi af netaktiver pr. 1.januar2012 224.939.694 kr 

2.2 Arets nodvendiqe nyinvesterinqer 4.378.508 

2.3 Arets nyinvesterinqer 0 
2.4 Arets reinvesterinqer 0 
2.5 Arets afskrivninqer 11.298.044 

2.6 Vasrdi af netaktiver pr. 31 . december 2012 218.020.158 

3. Pensionsforpligtolser 

3.1 Pensionsforpliqtelser pr. 1. januar2012 0 
3.2 Arets afskrivninqer pa pensionsforpliqtelser 0 
3.3 Pensionsforpliqtelser pr. 31 . december 2012 0 

4. Energispareaktivitet 

2011 2012 
4.1 Selskabets palaqte enerqisparemal 0 0 0 kWh 
4.2 Faktiske opnaede besparelse 0 0 0 kWh 
4.3 Omkostninger knyttet til opfyldelse af arets enerqisparemal 0 0 0 kr 
4.4 Omkostninqer knyttet til arets faktiske opnaede besparelse 0 0 0 kr 
4.5 Indtaegter opkrasvet i forbindelse med energispareforpligtelsen 0 0 0 kr. 

5. Nettab 

De qra fetter udfyldes automatisk 2004 2 i : 
5.1 Bereqnet nettab 24.152.472 34.608.000 kWh 
5.2 Gennemsnitliq arliq elpris 35,82 48,21 zre/kWh 
5.3 Nettabsomkostninq (Bereqnet nettab x qennemsnitliq arliq elpris) 8.652 382 1b 682 910 kr. 

15.4 0nsker selskabet en evt. forhojelse af indteegtsrammen som felge af stiqende omkostninger til nettab? J Vaelg ja eller nej i listen 

6. Andre driftsmaessige indtaegter 
Medgaet omkostninger til andre 

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 ki 
2010 390.786 390.786 kr. 
2011 342.746 342.746 kr 
2012 366.799 366.799 kr. 



7. Afvikling af difference 

17.1 Arets difference 2012 (81,192)|kr. 

7.2 Difference i selskabets favor (posttiv difference mellem driftsmaessige indtaegter og indtaagtsrenme) 

.Bemasrk atatle indtasttrfebelBb si -a I vasrE. poc og de gra fetter {uden skravenng) udfyldes automatisk 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 

7.2.1 Arets opstaede difference 7.2.1 Arets opstaede difference 

7.2.2 Midlertidig tarifnedsasttelse 

7.2.3 Behold! difference 

7.2.4 Afviklet difference 2011 

7.2.5 Afviklet difference 2012 

7.3 Difference i forbrugemes favor (negatlv difference mellem driftsmaessige Indtaegter og Indtaegtsramme) 

Bcmasik, at alle indtastede beleb skal vasre pos oq de qia felter (uden skiavennq) udfyldes automatisk 2 0 1 3 2 0 1 4 

7.3.1 Overf0rt difference (primo) 84.277 (0 , 
7.3.2 Strafrenter af overfert difference (1 . halvar) - 3203 (0) 
7.3.3 Arets opstaede difference 81.192 

7.3.4 Arets afviklede difference* 87.480 
7.3.5 Samlet difference (medio) 81 192 (3 203) (0) 
7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvar) 3 085 _ 

7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) 84.277 (0) (0) 
Sekretanatet hema?rker at dissebelab alene slo-il vedrare drfferencei opstaet i 2012 eller tidligere 

[Bemacrkningertil afsnit7.3 

iStjafrenterne pa d&n overforte drffeience (primo) (punkt7 3 1)oq den sarnlt-d<* difference fmedio) (punkt 7 3 5) er beregnet ved brug af en rentesatssvarende 
til Nationalbankens udlansrente pr 1 juli 2012 plus 7 procentpoint 12012 ei stratrentesatsen 0,6 + 7 = 7.6 pet 12013og 2014 ei anvendtsamme rentesato 
som 12012 efteisom de gaaldende satser tor 2013 og 2014 endnu ikke tsr kendt Straftenteme 12013 og 2014 er aerfor forelebtge 

8.0vrige bemaerkninger 

j8, 1 Selskabet kan a.nfgre eventuelle bemaarknmger i feltet nedenfor 

Selskabets andel i etablering af ny 150/60 kV station Lem Kaer med tilhorende 2 60 kV kabelstraekninger i alt DKK 10.870.411 er i reguleringsregnskabet 2012 betiandlet som et PSO-anlaeg og 
forventes derfor udlignet via udiigningsordning. Safremt denne investering ikke accepteres som PSO-investering, vil sleskabet forbeholde sig ret til at sage investeringen godkendt som ennodvendig 
nyinvestering. 

9. 0vrige oplysninger 

Indberetning af reguleringsregnskabet registteres faist hos Energitilsynet nar selskabets revisor har pategnet regnskabet 

Folgende materiale fremsendes saerskilt: 

9.1 Gaelder alene for selskaber som 12004 ikke har medtaget samtlige indtaegter og omkostninger, som vedvorerden bevillingspligtige aktivitet (f.eks. gebyr-

omkostninger og- indtaegter). Bedes indsende saerskilt: 

A) Dokumentation for at sadanne indtaegter i 2004 blev indteegtsfert I andre virksomheder og derfor ikke indgik i virksomhedens opg0 relse af indtaegtsram

me pr 1 januar2005 

B) Opg0relse over de pagaeldende indtaegter 12009-2011 

- Se mere herom i vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 

9 2 Ledelsespategning og revisorpategning . 


