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Ledelsespåtegning 
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 " l e d , i l h 0 l e " d e rcde8ø^e for Brenderup Netselskab A.m.b.a., CVR nr 13 
04 49 10, for regulermgsårel 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 
bekendtgørelse 335 al 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder o« 
transmissionsvirksomheder med senere ændringer. 
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V a l g t e ^ a b s p r a k s i s for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skon for 
forsvar .ge. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere regulerings«, og er 
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Det er vor opfattelse at reguleringsregnskabet med tilhorende redegørelse således kan danne 
grundlag for Energ.t.lsynets kontrol af de i 2012 opkrævede indtægter og Brenderup NetseJskab 
A.m.b.a. s fremtidige reguleringspris. 
Brenderup, den 28. maj 2013 

Poul Larsen 

Formand 



Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for reguleringsåret 2012 
for Brenderup Netselskab A.m.b.a, CVR nr. 13 04 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. 765.386 og tilhørende 
driftsomkostninger på kr. 592.696. 

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 
V i 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 reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation. 

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i regulerings
regnskabet med tilhørende ledelsespåtegning anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter 
endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og t i l 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 2012 for 
Brenderup Netselskab A.m.b.a. i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 
bekendtgørelse 335 af 20. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
transmissionsvirksomheder med senere ændringer og at væsentlige forhold, der kan påvirke 
selskabets reguleringspris/rådighedsbeløb er medtaget reguleringsregnskabet og/eller omtalt i 
ledelsespåtegningen. 

Middelfart, den 28. maj 2013 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Claus Urhøj 

Statsautoriseret revisor 



Reguleringsregnskab 2012 - mængdebaseret 

Saq Nr. 
Selskabets navn Brenderup Netselskab A.m.b.a. 

CVRNr. 13 04 4910 

PNr. 

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 

1.1 Driftsmæssiqe indtæqteri 2012 765.386 kr. 

1.2 Heraf andre Indtæqter, som selskabet opnår ved driften af den bevllllnqspliqtiqe aktivitet 114.919 kr. 
1.3 Viderefakturering til overliqgondo not- oa systemansvar 3.772.725 kr. 

1.4 Driftsomkostninaer 592.696 kr. 

1.5 Faktureret leveret mænqde elektricitet i 2012 10.452.000 kWh 

Såfromt fakturorot lovorot mænqdo el Ikko stemmer overens med faktiske leveret mænqde el, udfyldes punkt 1.6 
1.6 Faktisk leveret mænqde elektricitet 12012 - kWh 
1.7 Budgetteret leveret mænqde elektricitet i 2013 10.500.000 kWh 

2. Netaktiver 

|2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2012 ] 9.495.9841 kr. 

Årets afskrivninqor 
2.2 Arots nødvendige nyinvesteringer 
2.3 Arots nyinvesteringer 
2.4 Årets roinvostorinoor 
2.5 Årets afskrivnlnqer 357.291 

2.6 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2012 9.138.693 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Penslonsforpliqtelser pr. 1. |anuar2012 
3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser 
3.3 Ponsionsforoligtelser pr. 31. december 2012 

4. Energispareaktivitet 

2010 2011 2012 
4.1 Selskabets pålagte energisparemål kWh 

4.2 Faktiske opnåede besparelse kWh 
4.3 Omkostninaer knvttet til opfvldelso af årets enerqisparemål 180858 94789 29811 kr. 
4.4 Omkostninqer knyttet til årots faktisko opnåodo besparelse kr 
4.5 Indtæqter opkrævet I forbindelse med onoroispareforpliotelsen kr. 

5. Nettab 

Do qrfi foltor udfyldos outomntlsk. 2004 2012 

5.1 Bereqnet nettab 345.661 345.853 kWh 
5.2 Gennemsnitlig årlig elpris 46.00 80,17 øre/kWh 
5.3 Nettabsomkostnlng (Boroanot nottab x gennemsnitlig årlig olpris) 159.004 277.270 kr. 

|5.4 Ønsker selskabet on ovt. forhojelso af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninqer til nettab? I Ivælq la eller nej I listen 
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6. Andre driftsmæssige indtægter 
Andre driftsmæssige Indtægtor 

Medgået omkostninger til andro 
driftsmæssige indtægter 

2004 - inkl tilslutningsbidrag- alle årene 242.080 kr. 

2005 205.790 kr. 

2006 501.681 kr. 

2007 353.160 kr. 

2008 337.282 kr. 

2009 104.260 kr. 

2010 74.633 kr. 

2011 300.791 kr. 

2012 114.919 kr. 
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7. Afvikling af difference 

7.1 Årets difference 2012 (31.285) | kr. 

7.2 Difference i selskabets favør (positiv difference mellem driftsmæssige Indtægter og Indtaogtsrammc) 

Bemærk, at allo Indtastode bolob skal væro pos., oq de qri foltor (udon skravortng) udfyldes automatisk. 2012 2013 2014 
7.2.1 Årets opståede difference 
7.2.2 Midlertidia tarif nedsættelse 
7.2.3 Beholdt difference 

7.2.4 Afviklet difference 2011 
7.2.5 Afviklet difference 2012 

7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige Indtægter og Indtaogtsrammc) 

Bemærk, at allo Indtastode belob skal væro pos., oq do qra felter (uden skravonnq) udfyldos automatisk. 2012 2013 2014 
7.3.1 Overfort difforonco (primo) 95G 751 1,061.939 809.448 kr. 
7.3.2 Strafrontor af overfort difference (1. halvår) 36.357 40.354 30.759 kr, 
7.3.3 Årets opståede difforonco 31.286 kr. 
7.3.4 Årets afviklede differonco* 321.000 240.000 kr, 
7.3.5 Samlet difforonco (medio) 988.037 740.939 569.448 kr. 
7.3.5 Strafrenter at difference 12. halvår) 37,545 28.156 21.639 kr. 
7.3.7 Samlet difference Inkl. strafrenter (ultimo) 1.061.933 809.448 621.846 kr. 
•) Sekrotadatot bomaerkor. at dlsso belob alono skal vodrore dlfforoncer opstået 12012 eller tldllgero. 

Bcmwrkninoortil afsnit 7.3-
Strafronteme pa don overforto dlfforonce (primo) (punkt 7.3.1) og den samlede difference (modlo) (punkt 7.3.5) er borognot vod brug af en rentesats 
svarende til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. juli 2012 plus 7 procontpolnt 12012 er strafrentesatson 0.6* 7 • 7,6 pet. 12013 og 2014 or anvendt samme 
rontosats som 12012. eftersom de gxldondo satser for 2013 og 2014 ondnu ikke er kondt Strafronteme 12013 og 2014 er derfor foreloblge. 

8. Øvrige bemærkninger 

8.1 Selskabet kon anfore eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor 
I Brenderup Notsolskab A.m.b.a sagte 17. april 2012 om ændring af indtægtsrammon, dels fordi udgangspunktet i 2004 var uforholdsmæssigt lavt, dels at et årligt adminlstrationshonorar var indregnet 
som indtægt, men burde have været modregnet i administrationsomkostninger. 
Ovenstående bolob er opgjort på den måde at administrationshonoraret er modregnet I administrationsomkostningerne. Der er ikke indregnet strafrente I den overførte difference ((17.3.1). 
12012 er prisen nedsat med 3 oro for noglo kunder, men det er ikke synligt i og med at der alligevel er opstået en difference I forbrugernes favør. 

9. Øvrige oplysninger 

Indberetning af reguleringsregnskabet rogistroros først hos Energitilsynet, når selskabets revisor har påtegnet regnskabet 

Følgende materiale fremsendes særskilt: 

9.1 Gælder alene for selskaber som i 2004 ikke har medtaget samtlige indtægter og omkostninger, som vedvarer den bevillingspligtige aktivitet (f.eks. gebyr
omkostninger og- indtægter). Bedes indsende særskilt: 
A) Dokumentation for at sådanne indtægter i 2004 blev indtægtsført i andre virksomheder og derfor ikke indgik i virksomhedens opgørelse af indtægtsram

me pr. 1. januar 2005 
B) Opgørelse over de pågældende indtægter i 2009-2011 

- Se mere herom I vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 
9.2 Ledelsespåtegning og revisorpåtegning 
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