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Ledelsespåtegning 

Direktionen  dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørel
se for behandling af over-/underdækning  for 2013, 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse  for Frederikshavn Elnet A/S, CVR nr. 25 61 55 
81, for reguleringsåret  2013 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 
335   april 2011 om  for  og transmissionsvirksomheder. 

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  2013. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således  kan danne 
grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2013 opkrævede indtægter og  Frederikshavn Elnet A/S' 
fremtidige  

Frederikshavn, den 28. maj 2014 

Direktion 
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 Reimann Petersen 

direktør 
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Erklæring  afgivet af uafhængig  revisor 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede  reguleringsregnskab for Frederikshavn Elnet A/S, CVR nr. 

25  81 for reguleringsåret  2013 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes 

efter reglerne i bekendtgørelse  nr. 335 af 15. april 2011 om indt ægtsrammer  for netvirksomheder og 

transmissionsvirksomheder med senere ændringer  samt Energitilsynets vejledning om indberet

ning af reguleringsregnskab af april  (bekendtgørelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter  på  DKK 30.513.000 og tilhørende drifts

omkostninger på  DKK 43.980.000. 

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

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

anser nødvendig  for at  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,  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. 



Erklæring  afgivet af uafhængig  revisor 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede  reguleringsregnskab for Frederikshavn Elnet A/S 

for 2013 i alle væsentlige  henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgø 

relse nr. 335 af 15. april 2011 om indt ægtsrammer  for netvirksomheder og transmissionsvirksom

heder med senere ændringer  samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregn

skab af april  og at væsentlige forhold,  der kan påvirke  selskabets reguleringspris, er medtaget 

i reguleringsregnskabet. 

Supplerende oplysning om begr ænsning  i distribution 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på,  at reguleringsregnskabet er 
udarbejdet til brug for Energitilsynets kontrol af selskabets overholdelse af indt ægtsrammen.  Som 
følge  heraf kan reguleringsregnskabet være  uegnet t i l andet formål.  Vores erklæring  er alene udar
bejdet t i l brug for Frederikshavn Elnet A/S og Energitilsynet og bør ikke  udleveres t i l eller anven
des af andre parter. 

Skive, den 28. maj 2014 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Henrik Holst  

statsautoriseret revisor 



Ledelsesredegørelse 

Leveret m ængde 

I tillæg  t i l de angivne fakturerede leverede mængder  har selskabet leverancer t i l kunder med solcel

leanlæg  med nettoafregning. De leverede mængder,  som er modregnet i aftaget overskudsprodukti

on på  øvrige  tidspunkter, er tillagt de leverede fakturerede mængder.  Disse anlæg  fandtes ikke i 

2004, hvorfor den leverede mængde  svarede t i l den fakturerede mængde  i 2004. 

Selskabet forbeholder sig derudover ret t i l at udarbejde en beregning over solcelleanlæggenes  

forbrug af produktion, som ikke indgår  i de opgjorte mængder, såfremt  disse på et  senere tidspunkt 

ville kunne indgå  i reguleringsregnskabet. 

Beregning af faktisk leverede antal kwh i 2013 - til Reguleringsregnskabet (kwh) 

2013 
Faktureret leveret mængde 

elektricitet i h.t. pkt 1.5 i 

reguleringsregnskab 183.834.148 

Nettoafregnede gruppe 6(Små  VE-

 2.013.700 

Faktisk leveret antal kwh 185.847.848 

Oversigt over indsendte dispensat ionsans øgninger,  der ikke er behandlet af 
tilsynet 

Selskabet har i forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskabet for 2009 og 2010 samt 2012 

indsendt følgende ansøgning  om forhøjelse  af indt ægtsrammen: 

•  Etablering af anlæg  på Hirsholmene 
• Nødvendig  nyinvestering, kabellægning, Sæby/Vrangbæk 
• Nødvendig  nyinvestering, kabellægning,   

pwc 
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Ledelsesredegørelse 

Disse ansøgninger  er endnu ikke endeligt behandlet af Energitilsynet. 

Redeg øre lse  for gebyrindt ægter  og - omkostninger 

Selskabet har ikke før   jul i 2012 medtaget gebyrer vedrørende opkrævning,  rykker  i regule

ringsregnskabet, da disse indtægter  og omkostninger er registreret i et andet selskab i koncernen. 

Da selskabet er samfaktureret med øvrige  koncernselskaber, kan indtægter   gebyrer ikke umid

delbart henføres t i l  Frederikshavn Elnet A/S. Gebyrindtægter  bliver derfor fordelt efter 2 forde

lingsnøgler afhængigt  af, om de pågældende  gebyrer er målerrelateret  eller er et generelt gebyr. 

Fordelingsnøglen  beregnes efter antal kunder i de relevante selskaber i forhold t i l det samlede antal 

kunder. Selskabet har på den baggrund opgjort  følgende  gebyrer. Selskabet vurderer, at indtægter

ne afspejler omkostningerne, hvorfor de er medtaget t i l samme beløb. 

Selskabet har i de driftsmæssige indtægter  i 2013 medtaget DKK 522.000 under driftsmæssige ind
t ægter  og samme beløb  under driftsomkostninger. 

Selskabet gør  samtidig opmærksom på,  at der ved beregning af årets  difference er forudsat, at ba-
sisindt ægtsrammen  i 2013 forøges  med den pristalsreguleret gennemsnitlige gebyrindtægt  i perio
den 2009-2011. 



Ledelsesredegørelse 

Afvikling af differencer vedr ø rende Bekendtg ørelse nr. 335 af 15. april 2011 § 29 stk. 1 
punkt 2 

Selskabet har estimeret en samlet difference for 2013 i selskabets favør på DKK 0,4   jf. neden

for. Selskabet ønsker at opkræve beløbet via  tarifferne i 2015. 

Den økonomiske indvirkning af ansøgningen vedrørende nødvendig  nyinvestering, jf. oven for, 

kendes ikke på nuværende  tidspunkt, hvorfor den opgjorte difference er påvirket af en vis  usikker

hed og vil blive forøget ved en  godkendelse af de indsendte ansøgninger. 

Beregning af differencer 

Basis 2012 - jf. udmelding fra Energitilsynet 16. maj 2014 

Leveret mængde 
Pristal 
 

186.774.432 
 

 

2013 

Pristal 132,29 
Leveret faktureret mængde 185.847.848 

Pristalreguleret basisindtægtsramme 
Effektiviseringskrav 
Gennemsnitlig gebyrindtægter   

Basisindtægtsramme ultimo 
Godkendte nødvendige nyinvesteringer 
Stigende elpriser nettab 

Driftsmæssige indtægter 
Heraf vedrørende tidligere år 

Difference i selskabets favør 

Herudover henst år en  difference i selskabets 

 i 2014. 

26.685.105 
-445.000 
375.008 

26.615.113 
942.659 
579.193 

28.136.964 
30.513.000 

2.782.000 27.731.000 

405.964 

vedrørende 2011 på DKK  2.415.966 til opkræv-
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Ledelsesredegørelse 

Opg ørelse af årets  forrentningsprocent, jf. bekendtg ø re lse nr. 335 af 15. april 2011 § 
29 stk. 1 punkt 3 

Selskabet har opgjort årets  forrentningsprocent t i l 1,24%, jf. nedenfor, og der er således ikke  tale 

om merforrentning i 2013. Hertil kommer effekten af usikkerheden af forhøjelser,  jf. nødvendige 

nyinvesteringer, hvor beløbet på nuværende  tidspunkt ikke kendes. Beløbet  vil dog ikke være af en 

størrelse, som  bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 

Forrentning: 

Netaktiver ultimo 171.863.280 

Forrentningsgrundlag netaktiver tillagt 2% 175.300.546 

 

Årets   28.136.964 
Driftsomkostninger 17.450.000 
Afskrivninger 8.514.090 

Reguleringsmæssigt overskud 2.172.874 

Forrentningsprocent 1,24 



Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Frederikshavn Elnet A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmel
serne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indt ægtsrammer for  netvirksomheder og transmis-
sionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 
2014. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af  Frederikshavn Elnet A/S' samlede eksterne årsrapport, 
indeholder i henhold t i l bekendtgørelsen indtægter,  omkostninger og andre oplysninger vedrøren
de 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 2013 opkrævede indtægter. 

Der indgår ikke  sammenligningstal i regnskabet. 

Pr æc isering af  regnskabspraksis for udvalgte omr åder 

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. 

Energispareaktivitet 

Faktisk opkrævede indtægter i  forbindelse med energispareaktiviteter er opgjort t i l samme beløb 
som omkostninger t i l opnåelse af de  faktiske opnående  besparelser for året. Den  opgjorte indtægt 
indgår ikke i de driftsmæssige indtægter. 

Nettab 

Selskabets nettab er opgjort ud fra målinger.  Omkostningerne ved nettab indgår i  regnskabsposten 
driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår og  samt de hertil h ørende  omkostnin
ger vedrørende PSO og  betaling t i l overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på  netaktiver og øvrige anlægsaktiver. 
Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrørende  skrottede anlæg.  PSO-aktiver 
indgår ikke. 

Netaktiver 

Værdien af  netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om 
indt ægtsrammer for  netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled
ning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2014. 
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 eguleringsregnskab 2013 

Sag Nr. 

Virksomhedens navn Frederikshavn Elnet A S 

C \ R Nr . 25615581 

 1007907563 

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektricitet 

 Dri f tsmæssige   2013 30.513.000 fa. 
 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften  at den bevillingspligtige aktivite fa-

1.3  t i l overl iggende net- og systemansvar 43.980.000 fa. 

1.4 Driftsomkostninger i 2013  fa. 

1.5 Faktureret leveret mængde elektricitet  i  183.834.148 k W h 

Såfremt faktureret leveret     stemmer overens med faktiske leveret mængde  el udfyldes punkt  

1.6 Faktisk leveret mængde elektricitet  i 2013 185.847.849 k W h 

 Budgetteret leveret mængde elektricitet  i 2014   

Netaktiver 

[ 2.1 Værdi  af netaktiver  1. januar 20    

 afskrivninger 

2.2 Årets nødvendige  nyinvesteringer 0 

2.3 Årets  nyinvesteringer 2.987.851 

2.4 Årets  reinvesteringer 3.338.364 

2.5 Årets  afskrivninger 8.514.090 

2.6 Værdi  af netaktiver pr.  december 2013 171.863.280 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1.  2013 1.600.596 

3.2 Årets  afskrivninger på pensionsforpligtelser 200.075 

3.3 Pensionsforpligtelser pr.  december  1.400.521 

4 Energispareaktivitet 

4.1 Realiserede energibesparelse (kan være større eller mindre end det pålagte energisparema 8.019.460 kWh 

4.2 Omkostninger til opfyldelse af årets energisparemål  fa. 

4.4 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse 4.094.106 kr. 

4.4.1 - Heraf administrationsomkostninger 85.628  

4.4.2 - Heraf øvrige omkosninger fa. 
4.5 Indtægter opkrævet  i forbindelse med energibesparelse 2.869.106 fa 

5. Nettab 

De  felter udfyldes automatisk 2004 

 Beregnet nettab 9.999.293 9.068.488 kWh 

5.2 Gennemsnitlig årlig  elpris  58.92  

5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x  årlig  elpris)  5 343.153 fa. 

5.4 Ønsker virksomheden  en evt. forhøjelse  af indtægtsrammen som følge  af stigende omkostninger til nettab?   eiler   i 

6. Andre driftsmæssige indtægter 
faidre  indtægter 

 omkostninger til andre 

 indtægter 
2004 

i 2005 

2006 fa 
2007 

2008 

2009 

 

2011 fa 
2012 fa 
 fa 



7. Afvikling af difference 

|7.1  difference  405.964 kr. _ 
7.2 Difference i virksomhedens faver (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter  og  

  at alle  beløb   være    de  felter (uden   udfyldes automatisk          g 

  opståede difference (skal ikke udfyldes 

7.2.2 Midlertidig  
7.2.3 Beholdt difference 

 Afviklning af difference opstået  i 2013 

2013 

405.964 

7 3 Difference i forbrugernes favør  (negativ difference mellem driftsmæssige Indtægter  og indtægtsramme) 

Bemærk,  at  indtastede  være pos  , oy de      udfyldes automatisk 20I3 2014  
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  kl. strafrenter (ultimo) 

*) Sekretariatet  at disse beløb alene skal vedrøre differencer    eller tidligere 

  afsnit 7 3 

 pa den overførte difference (primo)    1   den samlede difference (medio)  3 5) er  egnet ved brug af en rentesats 
    pr 1   :J   procentpoint    0.2 *   7,2   og 2015  anvendt 

 rentesats som  eftersom de gældende satser for 2014 og 2015 endnu    kendt Strafrenterne  og 2015  derfor foreløbige 

 
8. Bemærkninger til reguleringsregnskabet 

 1 Virksomheden  anf øre eventuelle bemærkninger   feltet nedenfor 

9. Øvrige oplysninger 
Vedh æ f tes indberetningen 

 beder virksomheden om at indberette forhold vedr den leverede mængde  el   s åfremt opgørelsesmetoden  er forskellig fra 2012, således  at sekretariatet kan foretage 
 ændnnger   sammenligningsåret  for indtægtsrammen.  der er 2004  § 2 9 stk   6 og stk   335/2011 , 

Såfremt virksomheden   er  stand  at indsende data vedr den faktiske leverede mængde  el  modsætning   den fakturerede leverede mængde  el)  bedes virksomheden give et 
 skøn   samt begrunde dette 

10. Ledelsespåtegning samt revisorpåtegning  sendes særskilt med   2013 
 af reguler ingsregnskabet  registreres først  hos Energl t i lsynet  v i rksomhedens ledelse og revisor har p å tegnet regnskabet. 


