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Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørel
se for behandling af over-/underdækning for 2012. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for Knøsgaard Transformatorforening, CVR nr. 
13 37 78 12, for reguleringsåret 2011 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendt
gørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomhe-
der. 

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 2012. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne 
grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkrævede indtægter og Knøsgaard Transforma-
torforening' fremtidige reguleringspris. 

Brønderslev, den 31. maj 2013 

Direktion 

Henrik Mentz 
direktør 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for Knøsgaard Transformatorforening, 

CVR nr. 13 37 78 12 for reguleringsåret 2011 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udar

bejdes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksom

heder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om 

indberetning af reguleringsregnskab af april 2013 (bekendtgørelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK oog tilhørende driftsomkostninger 
på DKK 28.014. 

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. 
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Den uafliængige revisors erklæring 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det mængdebasercde reguleringsregnskab for Knøsgaard Transformator
forening for 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 
bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissi-
onsvirksomheder med senere ændringer samt Energi tilsynets vejledning om indberetning af regu
leringsregnskab af april 2013, og at væsentlige forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris, 
er medtaget i reguleringsregnskabet. 

Holstebro, den 31. maj 2013 

PricewaterhouseCoopers 
StatsautapiseretRevisionspartnerselskab 

Per Sørensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesredegørelse 

Fusion 

Selskabet er pr. i . april 2012 fusioneret med Nyfors Net A/S og indgår herfra i reguleringsregnska
bet herfor. 

Redegørelse for gebyrindtægter 

Selskabet har i 2004 og fremadrettet medtaget samtlige indtægter og omkostninger vedrørende den 

bevillingspligtige aktivitet i reguleringsregnskaberne. Der har således ikke i perioden været udeholdt 
gebyrindtægter mv. af reguleringsregnskabet. 

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

Selskabet har opkrævet DKK 27.215 mindre end den estimerede indtægtsramme for 2012. Den 
samlede difference for årene 2005-2010 er af Energitilsynet opgjort t i l DKK 446.417 i forbrugernes 
favør primo 2011. Såvel differencen i 2011 som 1. januar - 31. marts 2012 går ti l afvikling af denne 
difference. 

Opgørelse af årets differencer: 

2010: 

Indtægtsramme ult imo 2010 

Leverede mængder 2010 

Pristal 2010 

113.522 

3.328.113 

120,65 

2011 

1/1-31/3 

2011 

Leverede mængder 

Pristal 
3.261.000 

126,42 

793.250 

130,00 

Pristalsreguleret indtægtsramme 

Pålagte effektiviseringskrav 
116.552 

-7.753 

27.215 

0 

Årets indtægtsramme 108.799 27.215 

Driftsmæssige indtægter 66.168 0 

Afvikling af difference tidligere år 42.631 27.215 
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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 -1,10%, jf . nedenfor, og der er således ikke tale 
om merforrentning i 2012. 

Forrentning: 

Netaktiver ult imo 1.476.644 1.413.961 

Forrentningsgrundlag netaktiver tillagt 2% 1.506.177 1.442.240 

Årets indtægtsramme 108.799 27.215 
Driftsomkostninger 64.527 28.014 
Afskrivninger 62.683 62.683 

Reguleringsmæssigt underskud for 2011 -18.411 -63.482 

Forrentningsprocent (2012 omregnet til helår) (1,22) (1,10) 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Knøsgaard Transformatorforening er aflagt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregn
skab af april 2013. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af Knøsgaard Transformatorforening' samlede eksterne års
rapport, indeholder i henhold t i l bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger 
vedrørende den bevillingspligtige aktivitet. Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven. 

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 2012 opkrævede indtægter. 

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. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. 
Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrørende skrottede anlæg. 

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 2013. 
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Reguleringsregnskab 2012 - mængdebaseret 

Saq Nr. 

Selskabets navn Knøsqaard Transformatorforeninq 
CVR Nr. 13377812 
P Nr. 1000552773 

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 

1.1 Driftsmæssiqe indtæqter i 2012 ki. 
1.2 Heraf andre indtæqter, som selskabet opnår ved driften af den beviliinqspliqtiqe aktivitet kr. 
1.3 Viderefakturerinq til overliqqende net- oq systemansvar kr. 
1.4 Driftsomkostninqer 28.014 kr. 
1.5 Faktureret leveret mænqde elektricitet i 2012 793250 kWh 
Såfremt faktureret lederet mænqde el ikke slemmer overens me<! faktiske leveret mænqde el udfyld es punkt 1 6 

kWh 

1.6 Faktisk leveret mænqde elektricitet i 2012 793 250 kWh 
1.7 Budqetteret leveret mænqde elektricitet i 2013 kWh kWh 

2. Netaktiver 

2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2012 1 476 R44lkr 
Åtets afskrivninqer 

2.2 Årets nødvendiqe nyinvesterinqer 0 kr. 
2,3 Årets nyinvesterinqer 0 kr 
2.4 Årets reinvesterinqer 0 kr 
2.5 Årets afskrivninqer 62.683 kr 
2.6 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2012 1 413 961 kr. kr. 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpliqtelser pr. 1. januar 2012 0 kr. 
3.2 Årets afskrivninqer på pensionsforpliqtelser 0 kr. 
3.3 Pensionsforpliqtelser pr. 31. december 2012 0 kr. kr. 

4. Energispareaktivitet 

2010 2011 2012 
4.1 Selskabets pålaqte enerqisparemål 50000 64000 79000 kWh 
4.2 Faktiske opnåede besparelse 50000 64000 79000 kWh 
4.3 Omkostninqer knyttet til opfyldelse af årets enerqisparemål 0 0 0 kr. 
4.4 Omkostninqer knyttet til årets faktiske opnåede besparelse 0 0 o kr 
4.5 indtæqter opkrævet i forbindelse med enerqispareforpliqteisen 0 0 o kr. kr. 

5. Nettab 

Da ara feliei udfvldes dutcmatiik 2004 2012 
5.1 Bereqnet nettab 0 o kWh 
5.2 Gennemsnitliq årliq elpris 0,00 0 00 øre/kWh 
5.3 Nettabsomkostninq (Bereqnet nettab x qennemsnitliq årliq elpris) 

kr kr 

5.4 Ønsker selskabet en evt. forhøjelse af indtæqtsrammen som følqe af stigende omkostninqer til nettab'? Vælg ja eller nej i listen Vælg ja eller nej i listen 

6. Andre driftsmæssige indtægter 

Andre rjilftsmæsskj« indtægter Modyrieton'kosln.i'qer til an^re 

dt'ft«mv3%iqe indtægter 
2004 0 0 kr. 
2005 0 o kr 
2006 0 o kr 
2007 0 o kr 
2008 0 o kr. 
2009 0 o kr. 
2010 0 o kr 
2011 0 o kr 
2012 0 n kr. kr. 
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7. Afvikling af difference 

|7.1 Årets difference 2012 

7.2 Difference I s e l s k a b e t s favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtaegtsramme) 

Semærk. at alle indtastede bel^b skal være put. oq de 4ra felter iuden skraverlnfl) irftøde* automaUsK 2012 2015 9(11 A 
7.2.1 Årets opståede difference 

7.2.2 Midlertidiq tarif nedsætte Ise 
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 Indtægtsramme) 

Bern ært at alleindlasiede belcb skal '•ære pos , og de gra felter (uden Skraverffifl) udfyldes automatisk 2012 2013 20*4 
7.3.1 Overført difference (primo) 
7.3.2 Strafrenter af overført difference (1. halvår) 

7.3.3 Årets opståede difference 

7.3.4 Årets afviklede difference* 
7.3.5 Samlet difference (medio) 

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår) 

7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) -
'1 Sekretariatet bemærker at disse belob al*ne skal vedrore difference? opstået i 2012 eller tidligere 

Bemærkninger til atsmi 7 3 

Slrairenlem« pi den c (erfwle difference (primo) (punkt 7 S 1 j og den w M . difference (medio).punkt 7 3 5) er beregnet ved brun af m rentesats »varende 
til Nationalbankens udlånsrente pr 1 iull 2012 plus 7 prwwitpolnl I 201201 (trafiwitiisalsen 0,6 • 7 «?,« pot 1 2013O9201< er anvendt samme ramesals 
som 12012 eftersom de gældende satser for 2013 og 2014 endnu ,lke er kendt Strafrenterne i 2013 og 201« el dertoi tgreiobrge 

8. Øvrige bemærkninger 

8 1 Selskabet kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor 
I Selskabet er pr. 31 /3-2012 fusioneret med Nyfors Net A/S. 

9, Øvrige oplysninger 

Indberetning af legulerrngsregnskshet registieres først bos 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 vedvører den bevillingspligtige aktivitet (f eks gebyr
omkostninger og- indtægter) Bedes indsende særskilt 

A) Dokumentation for at sådanne indtægter 12004 blev indtægtsført i andre virksomheder og derfor ikke indgik i virksomhedens opqørelse af indtæatsram-
mepr. 1 januar 2005 

B) Opgørelse over de pågældende indtægter 12009-2011 

- Se mere herom l vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 

9 2 Ledelsespåtegning og revisorpåtegning 
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