
IBDO 
Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for reguleringsåret for 2013, for 
Brenderup Netselskab A.m.b.a., CVR nr. 13 09 49 10, der er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse 335 af 
15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på kr. 605.635 og tilhørende driftsomkostninger på 
kr. 615.884 

Selskabets ledelse har ansvaret for reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning. Vort ansvar er 
på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion herom. 

Den udførte revision 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at 
vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regulerings
regnskabet med tilhørende ledelsespåtegning ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i reguleringsregnskabet 
med tilhørende ledelsespåtegning anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen 
til den afledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet. Det er vor 
opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for 2013 for Brenderup 
Netselskab A.m.b.a i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse 335 af 
15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændrin
ger og at væsentlige forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris/rådighedsbeløb er medtaget regule
ringsregnskabet og/eller omtalt i ledelsespåtegningen. 

Middelfart, den 31. maj 2014 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

~~ 
Claus Urhøj 

Statsautoriseret revisor 



Reguleringsregnskab 2013 - Ledelsespåtegning og erklæring 

Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for be
handling af over-/underdækning for 2013. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for Brenderup Netselskab Am.b.a., CVR nr. 13 04 49 10, 
for reguleringsåret 2013 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 
2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarli
ge. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår og er i øvrigt den samme 
som den regnskabspraksis, der er anvendt i sel<>kabets eksterne årsrapport for regnshibsåret 2oia. 

Det er vor opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grundlag for 
Energitilsynets kontrol af de i 2013 opkrævede indtægter og Brenderup Netselskab Am.b.a' s fremtidige re
guleringspris. 

Brenderup, den 31. maj 2014 

~~ 
Poul Larsen 
Formand 



Reguleringsregnskab 2013

Sag Nr.

Virksomhedens navn

CVR Nr.

P Nr.

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektr icitet

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2013 kr.

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

1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar kr.

1.4 Driftsomkostninger i 2013 kr.

1.5 Faktureret leveret mængde elektricitet i 2013 kWh

Såfremt faktureret leveret mængde el ikke stemmer overens med faktiske leveret mængde el, udfyldes punkt 1.6

1.6 Faktisk leveret mængde elektricitet i 2013 kWh

1.7 Budgetteret leveret mængde elektricitet i 2014 kWh

2. Netaktiver

2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2013 kr.

Årets afskrivninger
2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer kr.

2.3 Årets nyinvesteringer kr.

2.4 Årets reinvesteringer kr.

2.5 Årets afskrivninger kr.

2.6 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2013 kr.

3. Pensionsforpligtelser

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2013 kr.

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser kr.

3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 2013 kr.

4. Energispareaktivitet

4.1 Realiserede energibesparelse (kan være større eller mindre end det pålagte energisparemål) kWh

4.2 Omkostninger til opfyldelse af årets energisparemål kr.

4.4 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse kr.

4.4.1 - Heraf administrationsomkostninger kr.

4.4.2 - Heraf øvrige omkosninger kr.

4.5 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse kr.

5. Nettab

De grå felter udfyldes automatisk.

5.1 Beregnet nettab kWh

5.2 Gennemsnitlig årlig elpris øre/kWh

5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris) kr.

5.4 Ønsker virksomheden en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab? Vælg ja eller nej i listen
JA

NEJ
6. Andre driftsmæssige indtægter

2004 kr.

2005 kr.

2006 kr.

2007 kr.

2008 kr.

2009 kr.

2010 kr.

2011 kr.

2012 kr.

2013 kr.

10.085.000                                            

10.085.000                                            

-                                                        

-                                                        

202.676                                                 

420.000                                                 

2013

205.790                                                 

13 04 49 10

Brenderup Netselskab A. m. b. a.

10.085.000                                            

3.982.729                                              

56.797                                                   

605.635                                                 

615.884                                                 

2013

9.010.395

363.362

9.138.693

235.064

242.080                                                 

Andre driftsmæssige indtægter 

0

0

0

345.661

2004

-                                                        

-                                                        

501.681                                                 

86,54

JA

159.004                                                 

46,00

221.233                                                 

255.642

337.982                                                 

Medgået omkostninger til andre 
driftsmæssige indtægter

114.919                                                 

353.160                                                 

56.797                                                   

74.633                                                   

104.260                                                 

300.791                                                 



7. Afvikling af difference

7.1 Årets difference 2013 kr.

7.2 Difference i virksomhedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)

Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk. 2013 2014 2015

7.2.1 Årets opståede difference (skal ikke udfyldes) -                        kr.

7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse kr.
7.2.3 Beholdt difference kr.

7.2.4 Afviklning af difference opstået i 2013 kr.

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

Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk. 2013 2014 2015

7.3.1 Overført difference (primo) 1.613.124             1.404.732             915.190                kr.
7.3.2 Strafrenter af overført difference (1. halvår) 58.072                  50.570                  32.947                  kr.

7.3.3 Årets opståede difference -                        kr.

7.3.4 Årets afviklede difference* 313.260                570.157                948.136                kr.
7.3.5 Samlet difference (medio) 1.299.864             834.575                (32.946)                 kr.

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår) 46.795                  30.045                  -                        kr.

7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) 1.404.732             915.190                0                           kr.

*) Sekretariatet bemærker, at disse beløb alene skal vedrøre differencer opstået i 2013 eller tidligere.

Bemærkninger til afsnit 7.3:

8. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

8.1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor

9. Øvrige oplysninger
Vedhæftes indberetningen

10. Ledelsespåtegning samt revisorpåtegning sendes særskilt med reguleringsregnskabet 2013
Indberetningen af reguleringsregnskabet 2013 regist reres først hos Energitilsynet, når virksomhedens l edelse og revisor har påtegnet regnskabet.

Sekretariatet beder virksomheden om at indberette forhold vedr. den leverede mængde el i 2004, såfremt opgørelsesmetoden er forskellig fra 2012, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende 
ændringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. § 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 .

Såfremt virksomheden ikke er i stand til, at indsende data vedr. den faktiske leverede mængde el (i modsætning til den fakturerede leverede mængde el) i 2004, bedes virksomheden give et kvalificeret 
skøn herfor, samt begrunde dette.  

Strafrenterne på den overførte difference (primo) (punkt 7.3.1) og den samlede difference (medio) (punkt 7.3.5) er beregnet ved brug af en rentesats svarende til 
Nationalbankens udlånsrente pr. 1. juli 2013 plus 7 procentpoint. I 2013 er strafrentesatsen 0,2 + 7 = 7,2 pct. I 2014 og 2015 er anvendt samme rentesats som i 
2013, eftersom de gældende satser for 2014 og 2015 endnu ikke er kendt. Strafrenterne i 2014 og 2015 er derfor foreløbige.

313.260                                                 

Pkt. 7.3.1 er taget fra Tabel 1 i Indtægtsrammeudmeldingen fra Energitilsynets møde den 29. april 2014


