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Ledelsespategning 

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

Reguleringsregnskabet med tilhjarende redegarelse for 0slev-Dr0strup Transformatorforening 
CVR nr. 18 43 9115, for reguleringsaret 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 
bekendtgarelse 335 af 15. april 2012 om indtegtsrammer for netvirksomheder og transmissions-
virksomheder. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig og de udevede regnskabsmaessige sl«m for 
forsvarkge. Den anvendte regnskabspraksis er uamdret i forhold til tidligere reguleringsar og er i 
0vngt den samme soffi den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne arsrapnort for 
regnskabsaret 2012. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tiUwende redeg0relse saledes kan danne 
grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkrsevede indtaegter og 0slev-Dr0strup Trans
formatorforening' fremtidige regnleringspris. 

Bronderslev, den 31. maj 2013 

Henrik Mentz 
direktar 



Den uafhaengige revisors erklaering 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det maengdebaserede reguleringsregnskab for 0slev-Dr0strup Transformatorfor

ening, CVR nr. 18 43 9115 for reguleringsaret 2012 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet 

udarbejdes efter reglerne i bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirk-

somheder og transmissionsvirksomheder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning 

om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013 (bekendtgorelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmaessige indtaegter pa DKK 9.258 og tilhorende driftsomkost-
ninger pa DKK 14.714. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

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

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

anser nodvendig for at udarbejde reguleringsregnskabet uden vassentlig 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 udf0rt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-

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

og udforer revisionen for at opna hpj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden va> 

sentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob 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, der er relevant 

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

kendtgorelsen. 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 skon 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. 
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Den uafhaengige revisors erklaering 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det masngdebaserede reguleringsregnskab for 0slev-Dr0strup Transfor
matorforening for 2012 i alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regler
ne i bekendtgarelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtaagtsrammer for netvirksomheder og transmis-

sionsvirksomheder med senere amdringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af re
guleringsregnskab af april 2013, og at vaesentlige forhold, der kan pavirke selskabets regulerings-
pris, er medtaget i reguleringsregnskabet. 

Holstebro, den 31. maj 2013 
PricewaterhouseCoopers 
StatsauterkerM Revisionspartnerselskab 

Per Sarensen 

statsautoriseret revisor 

J t 
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Ledelsesredegorelse 

Redeg0relse for gebyrindtaegter 

Selskabet har i 2004 og fremadrettet medtaget samtlige indtaegter og omkostninger vedrerende den 

bevillingspligtige aktivitet i reguleringsregnskaberne. Der har saledes ikke i perioden vaeret udeholdt 

gebyrindtaegter mv. af reguleringsregnskabet. 

AfVikling af differencer vedr0rende Bekendtg0relse nr. 335 af 15. april 2011 § 29 stk. 1 
punkt 2 

Selskabet har opkraevet DKK 7.811 mindre end den estimerede indtaegtsramme for 2012. Selskabet 
onsker at opkraeve differencen i 2014. 

Opg0relse af arets differencer: 

2010: 

Indtaegtsramme ult imo 2010 

Leverede maengder 2010 

Pristal 2010 

17.418 

1.028.909 

120,65 

2011 2012 

Leverede maengder 

Pristal 
1.188.336 

126,42 

935.800 

130,00 

Pristalsreguleret indtaegtsramme 

Palagte effektiviseringskrav 
21.079 17.069 

Arets indtaegtsramme 21.079 17.069 

Driftsmaessige indtaegter 14.420 9.258 

Difference i selskabets fav0r 6.659 7.811 
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Ledelsesredegorelse 

Opg0relse af arets forrentningsprocent, jf. bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 § 
29 stk. 1 punkt 3 

Selskabet har opgjort arets forrentningsprocent t i l -5,08%, jf. nedenfor, og der er saledes ikke tale 
om merforrentning i 2012. 

Forrentning: 

Netaktiver ult imo 538 177 

Forrentningsgrundlag netaktiver tillagt 2% 650.941 

Arets indtaegtsramme yj 069 

Driftsomkostninger 14 714 

Afskrivninger 35.454 

Reguleringsmaessigt underskud -33.099 

Forrentningsprocent (5,08) 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for 0slev-Drostrup Transformatorforening er aflagt i overensstemmelse 
med bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomhe
der og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af regulerings
regnskab af april 2012. 

Regnskabet, der udgor en delmaengde af 0slev-Drastrup Transformatorforening' samlede eksterne 
arsrapport, indeholder i henhold t i l bekendtgorelsen indtaegter, omkostninger og andre oplysninger 
vedrorende den bevillingspligtige aktivitet. Regnskabet er ikke omfattet af arsregnskabsloven. 

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 2011 opkraevede indtaegter. 

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. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger pa netaktiver og ovrige anlaegsaktiver. 
Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrorende skrottede anlaeg. 

Netaktiver 

Vaerdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om 
indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled
ning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013. 
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Reguleringsregnskab 2012 - maengdebaseret 

Saq Nr. 

Selskabets navn 0slev-Dr0strup 
CVR Nr. 18439115 
P Nr. 1001499991 

1. Indtaegter, omkostninger og leveret maengde 

1.1 Driftsmasssiqe indtaaqter i 2012 9.258 
1.2 Heraf andre indtasqter, som selskabet opnar ved driften af den bevillinqspliqtiqe aktivitet 

1.3 Viderefakturering til overliqqende net- oq svstemansvar 

1.4 Driftsomkostninqer 14.714 
1.5 Faktureret leveret maenqde elektricitet i 2012 925,800 
Safremi faktureiet leveret msenqde e! ikkBotemmer oveiens med faktiske leveiet maanode e! udfvides Dunkt i fi 
1,6 Faktisk leveret masnqde elektricitet i 2012 925,800 
1.7 Budqetteret leveret maenqde elektricitet i 2013 

2. Netaktiver 

2.1 Vaardi af netaktiver pr. 1. ianuar 2012 673 631 kr. 
Arets afskrivninqer 

kr. 

2.2 Arets rt0dvendiqe nvinvesterinqer 0 kr. 
2.3 Arets nvinvesterinqer 0 kr. 
2.4 Arets reinvesterinqer 0 kr. 
2.5 Arets afskrivninqer 35.454 kr. 
2.6 Vserdi af netaktiver pr. 31. december 2012 633.177 kr. 

3. Pensionsforpligtelser 

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

4 Energispareaktivitet 

2010 2011 2ii\2 
4.1 Selskabets palagte enerqisparemal 24000 24000 24000 
4.2 Faktiske opnaede besparel.se 24000 24000 24000 
4.3 Omkostninqer knvttet til opfyldelse af arets enerqisparemal 0 0 0 
4.4 Omkostninqer knvttet til arets faktiske opnaede besparelse 0 0 0 
4.5 Indtaaqter opkreevet i forbindelse med enerqispareforpliqtelsen 0 0 0 

5. Nettab 

De fira feltei- udi/ldes sutcmatisk 2004 
5.1 Bereqnet nettab 0 0 
5.2 Gennemsnitliq arfiq elpris 0,00 0,00 
5.3 Netlabsomkostninq (Bereqnet nettab x qennemsnitliq ariiq elpris) -

kWh 

ere/kWh 

kr. 

j5.4 0nsker selskabet en evt. forhejetse af indtaaqtsrammen som folqe af stiqende omkostninqer til nettab? | JA~ 

6. Andre driftsmasssige indtaegter 

Andre- diiflsmea&sige iivilesgtei Medg^et omkostninger tii andre 
drrftvTiisssiqe mdt ? qiet 

2004 0 0 
2005 0 0 
2006 0 0 
2007 0 0 
2008 0 0 
2009 0 0 
2010 0 0 
2011 0 0 
2012 0 0 
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7. Afvikling af difference 

Arels difference 2012  

7.2 Difference i selskabets favor (positiv difference mellem dnftsmaissige indtsngter og indtaegtsramme) 

Bemserk, at alls intilaaiede beleb jka! v-sne poo , oc* de gra foller (udsn skravwinql udfvUes auicrriatiak 20*2 2013 2014 
7.2.1 Areis opstaede difference 

7.2.2 Midlertidiq tarifnedsaattelse 
7.2.3 8eholdt difference 

7.2.4 Afviklet difference 2011 

7.2.5 Afviklet difference 2012 

7.3 Difference i forbrugernes fav0r (negativ difference mellem driftsmasssige indtaegter og indtaegtsramme) 

Bemietk, af alle ifiotastede belap skal vasre ^OG , og de ara fatter fuden skravotfno) udfyldes auio.natisk 2(WZ 2013 2014 
7.3.1 Ove r f0 r t difference (primo) 
7.3.2 Strafrenter af ove r f0 r t difference (1. halvarl 

7.3.3 Arets opstaede difference 

7.3.4 Arets afviklede difference' 
7.3.5 Samlet difference (medio) 

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvar) 

7.3.7 Samlet difference ink!, strafrenter (ultimo) -
' ! Sekretariatet b&najiker at dioae helab alane skal vedrsire d'freienr er cipstael I 2012 eller tidligere 

B^mjfirbnjpflgr ill afe.i,i> 7 3 

Stntonkmpa den ovaifrnto<Mmnc*•«•». ipmW 7 5 1 , » o den samlede difference(mediol (punKt7 3 6i er tenantmlP lug a! en ranlsaats 
svarende ill NaUenalbanfcens udlflnsrenle pr 1 juli 2012 plus 7 prccenipoinl t 2012 er st.-arrsntewsen 0 6 • 7 = 7,6 pot 1 201309 2014 er anvendl 
samme reniasais 30m 1 2012 aflaraom de g.elrlentie aataer for 2013 eg 2014 endnu ikke er lendt Strafrentorne I 2013 eg 2014 er derlci lorelrirjtga 

8. 0vrige bemaerkninger 

8 1 Selskabet kan airfare eventuelle bemaeikninuer i feltet nedenfoi 

9. Ovrige oplysninger 

Indbeietning af reguleringsregnskabet legislteies foist hos Eneigitilsynat nal selskabets levisor hai pategnet regnskabet 

Ffllgende materiale fremsendes saerskilt: 

9 1 Gaeldei alene for selskaber som i 2004 ikke har medtaget samtlige indtegter og omkostninger, som vedvarer den bevillingspligtige aktivitet (f eta, gebyr-
omkostningei og- indtaegter) Bedes indsende sasiskilt. 

A) Ookurnentation for at sadanne indtasgter i 2004 blev tndtaegtsfort I andre virksomheder og derfoi ikke indgik i virksomhedens opgorelse af indtaeqtsram-

me pi 1 januar 2005 

B) Opgarelse over de pagasldende indtaagter i 2009-2011 

- Se mere herorn i vejledning til indbeietning at regulermgsiegnskab 2012 

9 2 Ledelsespategning og revtsorpategning 

pwc 


