
IBDO 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for reguleringsåret 
2014 for Brenderup Netselskab A.m.b.a., CVR nr. 13 04 49 10, der er udarbejdet efter regler
ne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og trans
missionsvirksomheder. 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på kr. 229.018 og tilhørende drifts
omkostninger på kr. 752.923 

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 fejlin
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet på grundlag af vores revi
sion. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og yderligere 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 regulerings
regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurde
ring, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kon
trol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et reguleringsregnskab, der er i over
ensstemmelse med bekendtgørelsen. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der 
er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, 
samt en vurdering af den samlede præsentation af reguleringsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 



IBDO 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for 2014 for 
Brenderup Netselskab A.m.b.a. i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med reg
lerne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
transmissionsvirksomheder med senere ændringer og at væsentlige forhold, der kan påvirke 
selskabets reguleringspris er medtaget reguleringsregnskabet eller omtalt i ledelsespåtegnin
gen. 

Middelfart, den 29. maj 2015 

BDO 
Statsautoriseret revisionsaktierselskab 

Claus Urhøj 
Statsautoriseret revisor 





Brenderup Netselskab A.m.b.a.

CVR-nr.: 13 04 49 10

Reguleringsregnskab 2014
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

229.018 kr.

62.095 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

- kr.

1.956.955 kr.

2. Omkostninger

752.923 kr.

3. Leveret mængde

10.054.028 kWh

4. Netaktiver

9.010.393 kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

406.193 kr.

kr.

8.604.200 kr.

5. Nettab

2004 2014

345.661 203.028 kWh

111.925 81.008 kr.

0,32 0,40 kr./kWh

Ja

6. Praksisændringer Nej

Nej Vælg ja eller nej i listen

Nej Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæ ssige indtægter

564.848 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

10.236.961 kWh

kWh

7. Pensionsaktiver

kr.

kr.

-                                                 kr.

8. Opgørelse af differencer

792.233 kr.

9. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens f avør (positiv difference mellem driftsmæssige indtæ gter og indtægtsramme)

2014 2015 2016

-                                                 kr.

kr.

kr.

kr.

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes f avør (negativ difference mellem driftsmæssige indtæ gter og indtægtsramme)

2014 2015 2016

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

(925.079)                                        (177.777)                                        (192.653)                                        kr.

(37.928)                                          (7.289)                                            (7.899)                                            kr.

-                                                 kr.

792.233                                         -                                                 -                                                 kr.

(170.775)                                        (185.065)                                        (200.552)                                        kr.

(7.002)                                            (7.588)                                            (8.223)                                            kr.

(177.777)                                        (192.653)                                        (208.775)                                        kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2014, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2016.

11. Opgørelse af forrentning

4,084                                             pct.

(1,571)                                            pct.

(137.865)                                        kr.

-                                                 kr.

12. Energispareydelse

422.359 kWh

201.013 kr.

kr.

201.013                                         kr.

kr.

13. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

14. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal meds endes reguleringsregnskabet

4.2 Eventuelle primokorrektioner

Selskabet køber sig til energispareaktiviteter og omkostningern dækker den forpligtelse selskabet har.

5.1 Fysisk nettab

5.2 Nettabsomkostning

5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

7.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2014

6.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring

6.5 Leveret mængde i 2004

6.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

6.1 Er der i 2014 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

      Hvis ja, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen

6.2 Påvirker praksisændringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh?

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 6.4 og/eller 6.6

6.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

7.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver

Indberetningen af reguleringsregnskabet 2014 registreres først hos Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet. Virksomhedens ledelse og revisor erklærer derved, at 
virksomheden har redegjort for alle forhold nævnt i indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets 
vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2014.

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2014

1.2 Heraf andre indtægter

1.3 Er der i 2014 sket et bortfald af andre indtægter?

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

2.1 Driftsomkostninger i 2014

3.1 Leveret mængde elektricitet i 2014

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2014

4.3 Årets nødvendige nyinvesteringer

4.4 Årets nyinvesteringer

4.5 Årets reinvesteringer

4.6 Årets afskrivninger

4.7 Årets afgang af netaktiver

4.8 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2014

7.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2014

8.1 Årets opståede difference 2014

9.1 Årets opståede difference

9.2 Midlertidig tarifnedsættelse

9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2015 og/eller 2016

9.4 Opkrævning af difference opstået i 2014

10.4 Overført difference (primo)

10.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halvår)

10.6 Årets opståede difference

10.7 Årets afviklede difference*

10.1 Forventet indtægtsramme

10.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

10.3 Planlagt afviklet difference

10.8 Difference til beregning af strafrente for 2. halvår

10.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår)

10.10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo)

11.1 Forrentningsloft

11.2 Virksomhedens forrentningsprocent

11.3 Opnået forrentning

11.4 Merforrentning

12.3 Indtægter opkrævet i forbindelse med årets energibesparelse

12.1 Realiseret energibesparelse

12.2 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse

12.2.1 Heraf administrationsomkostninger

12.2.2 Heraf øvrige omkostninger


