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Frederikshavn, den 28. maj 2015 

Direktion 

Claus Reimann Petersen 
direktor 

Ledelsespategning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhorende redegorel-
se for behandling af over-/underdwIming for 2014. 

Reguleringsregnskabet med tilhorende redegorelse for Frederikshavn Elnet A/S, CVR nr. 25 61 55 
81, for reguleringsaret 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgorelse 
335 af 15. april 2011 om indtwgtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmzessig og de udovede regnskabsmwssige slum for 
forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er umndret i forhold til tidligere reguleringsar og er i 
ovrigt den samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne firsrapport for 
regnskabsaret 2014. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhorende redegorelse saledes kan danne 
grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2014 opkrazvede indtmgter og Frederikshavn Elnet A/S' 
fremtidige reguleringspris. 
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Erklwring afgivet af uafhwngig revisor 

Ti! Energitilsynet 

Vi har revideret det mxngdebaserede reguleringsregnskab for Frederikshavn Elnet A/S for regule-
ringsaret 2014 ("reguleringsregnskabet"). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i be-
kendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtmgtsrammer for netvirksomheder og transmissions-
virksomheder med senere wndringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af regule-
ringsregnskab 2014 af marts 2015 (tilsammen benwvnt "bekendtgorelsen"). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmaessige indtgter pa DKK 31.297.000 og tilhorende drifts-
omkostninger pa DICK 15.246.000. 

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 et reguleringsregnskab uden vaesentlig 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 udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-
gere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krxver, at vi overholder etiske krav samt planlwgger 
og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden vx-
sentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplys-
ninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, her-
under vurdering af risici for vsentlig 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 omstn-
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 regnskabsmssige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesen-
tation af reguleringsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrxkkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 
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Den uafhwngige revisors erklwringer 

Konklusion 

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

for 2014 i alle vsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgo-
relse nr. 335 af 15. april 2011 om indtgtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksom-

heder med senere wndringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregn-
skab 2014 af marts 2015 og at vsentlige forhold, der kan pavirke selskabets reguleringspris, er 
medtaget i reguleringsregnskabet. 

Supplerende oplysning vedrorende anvendt regnskabspraksis my. 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmrksomheden pa, at reguleringsregnskabet 
udarbejdes i overensstemmelse med en begrebsramme med sanligt formal. Reguleringsregnskabet 
kan -crre uegnet til andet formal og erklxringen afgives derfor alene til brug for Energitilsynet. 

Skive, den 28. maj 2015 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Henrik Holst 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesredegorelse 

Leveret mmngde 

I ti1Ig til de fakturerede leverede mwngder har selskabet leverancer til kunder med so1ce11ean1a2g 
med nettoafregning. De leverede mwngder, som er modregnet i aftaget overskudsproduktion ph 
oyrige tidspunkter, er tillagt de leverede fakturerede mxngder. 

Selskabet forbeholder sig derudover ret til at udarbejde en beregning over solcelleanlwggenes egen-
forbrug af produktion, som ikke indgar i de opgjorte mxngder, safremt disse ph et senere tidspunkt 
ville kunne indga i reguleringsregnskabet. 

Oversigt over indsendte dispensationsansogninger, der ikke er behandlet af Energi-
tilsynet 

Selskabet har pt. ingen ubehandlede ansogninger om forhojelse af indtwgtsrammen. 

Redegorelse for gebyrindtwgter og — omkostninger 

Selskabet har ikke for 1. juli 2012 medtaget gebyrer vedrorende opkryning, rykker my. i regule-
ringsregnskabet, da disse indtwgter og omkostninger er registreret i et andet selskab i koncernen. 

Da selskabet er samfaktureret med ovrige koncernselskaber, kan indtwgter fra gebyrer ikke umid- 
delbart henfores til Frederikshavn Elnet A/S. Gebyrindtgter bliver derfor fordelt efter 2 forde-
lingsnogler afhaangigt af, om de pagwldende gebyrer er malerrelateret eller er et generelt gebyr. 

Fordelingsnoglen beregnes efter antal kunder i de relevante selskaber i forhold til det samlede antal 
kunder. Selskabet har ph den baggrund opgjort folgende gebyrer. Selskabet vurderer, at indtzegter-
ne afspejler omkostningerne, hvorfor de er medtaget til samme belob. 

Selskabet har i de driftsmaassige indtwgter i 2014 medtaget DKK 583.000 under driftsmssige ind-
twgter og samme belob under driftsomkostninger. 

Selskabet gor samtidig opmwrksom pa, at det forudswftes, at basisindtwgtsrammen i 2012-2014 
foroges med den pristalsregulerede gennemsnitlige gebyrindtxgt i perioden 2009-2011. 
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Ledelsesredegorelse 

Afvikling af differencer vedrorende Bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 § 29 stk. 1 
punkt 2 

I henhold til det indsendte reguleringsregnskab for 2014 er der en difference i forbrugernes favor 
pa TDKK 614 ved udgangen af 2014. Selskabet har estimeret en mindre difference i selskabets fa-
vor, da det indsendte skema ikke har taget hojde for indregning af gebyrer uden for selskabet tilba-
ge fra 1. juli 2012 i basisindtaegtsrammen. Nar differencerne er reguleret herfor, onsker selskabet at 
opkraeve belobet via tarifferne i 2015. 

Opgorelse af firets forrentningsprocent, jf. bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 § 

29 stk. lpunkt3 

Selskabet har opgjort arets forrentningsprocent til 1,944%, jf. det indsendte skema, og der er sale-
des ikke tale om merforrentning i 2014. Hertil kommer effekten af indregning af gebyrindtxgter i 
basisindtaegtsrammen, hvor belobet pa nuvrende tidspunkt ikke kendes nojagtigt. Belobet vii dog 
ikke vxre af en storrelse, som bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 

Redegorelse for afvilding af differencer vedrorende energibesparelser 

I henhold til Energitilsynets udkast til afgorelse vedrorende energispareydelser af 25. marts 2015 
fremgar det, at selskabet har en difference i selskabets favor pa DKK 2.277.688 ved udgangen af 2013. 
Selskabet har i den forbindelse konstateret, at der i forbindelse med indberetningen af udgiften ved de 
realiserede besparelser i 2013 er sket en fejl, saledes at de indberettede udgifter er opgjort DICK 
1.052.688 for hojt. Den faktiske difference ved udgangen af 2013 er saledes DKK 1.225.000. 

Selskabet har i reguleringsaret 2014 opkraevet DKK 2.766.822 vedrorende energibesparelser og haft 
udgifter pa nye besparelser pa DKK 1.830.648, som det fremgar af reguleringsregnskabet. Der hen-
star herefter DICK 288.826 i difference i selskabets favor ved udgangen af 2014, som forventes opkrx-
vet i 2015. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Frederikshavn Elnet A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmel-
serne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om indtgtsrammer for netvirksomheder og transmis-
sionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af 
marts 2015. 

Regnskabet, der udgor en delmngde af Frederikshavn Elnet A/S' samlede eksterne arsrapport, 
indeholder i henhold til bekendtgorelsen indtgter, omkostninger og andre oplysninger vedroren-
de den bevillingspligtige aktivitet. Regnskabet er ikke omfattet af arsregnskabsloven. 

Formâlet med aflzeggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige 
aktivitet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2014 opkrwvede indtgter. 

Der indgar ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Prweisering af regnskabspraksis for udvalgte omthder 

Driftsmwssige indtwgter 

Driftsumssige indtgter indeholder indtgter fra den bevillingsmwssige aktivitet. 

Herudover indeholder posten andre indtgter, som virksomheden opnar ved driften af den bevil-
lingspligtige aktivitet. 

Energispareaktivitet 

Faktisk opkrwvede indtgter i forbindelse med energispareaktiviteter er opgjort til samme belob 
som omkostninger til opnaelse af de faktiske opnaende besparelser for aret. Den opgjorte indtwgt 
indgar ikke i de driftsmansige indtgter. 

Nettab 

Selskabets nettab er opgjort ud fra malinger. Omkostningerne ved nettab indgar i regnskabsposten 
driftsomkostninger og indeholder kob af el pa markedsvilkar og samt de hertil horende omkostnin-
ger vedrorende PSO og betaling til overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger pa netaktiver og ovrige anlwgsaktiver. 
PSO-aktiver indgar ikke. 

Netaktiver 

Vwrdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om 
indtmgtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled-
ning om indberetning af reguleringsregnskab af marts 2015. 
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