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Ledelsespåtegning 

Til Energitilsynet 

Reguleringsregnskabet for Frederikshavn Elnet A/S for reguleringsåret 2015 er aflagt i overens-
stemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, Energi-
tilsynets vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015" samt Energitilsy-
nets retningslinjer af marts 2016 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer". 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i2015 (DKK) 26.609.000 

2.1 Driftsomkostninger i 2015 (DKK) 17.557.499 

3.1 Leveret mængde i 2015 (kWh) 188.849.384 

4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2015 (DKK) 176.970.908 

8.1 Afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år (DKK) 

Differencen i virksomhedens favør pr. 31. december 2015 vedrørende reguleringsåret 2015 på i alt 
TDKK 1.894 vil blive indregnet i tarifferne for 2017 og opkrævet hos forbrugerne. 

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 regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsrapport for regnskabs-
året 2015. Vi finder endvidere den samlede præsentation af reguleringsregnskabet med tilhørende 
redegørelse for fuldstændig og retvisende. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan således danne grundlag for Energitilsynets 
kontrol af de i 2015 opkrævede indtægter og Frederikshavn Elnet A/S' fremtidige reguleringspris. 

Frederikshavn, den 30. maj 2016 

~ vaivZ•64» 
561‘.0“oml. 014E. 

laus Reimann Petersen 
direktør 
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Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for reguleringsåret 2015 
for Frederikshavn Elnet A/S, CVR-nr. 25 61 55 81, der er udarbejdet i overensstemmelse med be-
kendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 
transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i Energitilsynets 
vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015". 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2015 (DKK) 26.609.000 
2.1 Driftsomkostninger i 2015 (DKK) 17.557.499 
3.1 Leveret mængde i 2015 (kWh) 188.849.384 
4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2015 (DKK) 176.970.908 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning i overensstem-
melse med bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i Energi-
tilsynets vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015". 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udar- 
bejde et reguleringsregnskab med tilhørende ledelsespåtegning uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespå-
tegning på grundlag af vores revision. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den in-
ternationale standard om revision og yderligere 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 med tilhørende ledelsespåtegning er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-
ninger i reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning. De valgte revisionshandlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i regu-
leringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikov-urderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej-
delse af et reguleringsregnskab med tilhørende ledelsespåtegning uden væsentlig fejlinformation. 
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision om-
fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af reguleringsregnskabet med 
tilhørende ledelsespåtegning. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores revisionskonklusion. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for 2015 for 
Frederikshavn Elnet A/S i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reg-
lerne i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regio-
nale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i Energitilsy-
nets vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015", og at forhold, der kan 
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påvirke virksomhedens reguleringspris, er medtaget i reguleringsregnskabet og/eller omtalt i ledel-
sespåtegningen. 

Supplerende oplysninger vedrørende begrænsning i distribution 

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at reguleringsregnskabet 
med tilhørende ledelsespåtegning er udarbejdet til brug for Energitilsynet. Som følge heraf kan re-
guleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning være uegnet til andet formål. Vores erklæ-
ring er alene udarbejdet til brug for Frederikshavn Elnet A/S og Energitilsynet, og bør ikke udleve-
res til eller anvendes af andre parter. 

Udtalelse om øvrige rapporteringsforpligtelser i henhold til bekendtgørelse nr. 195 af 
4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmis-
sionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning 

Vi skal hermed bekræfte, at vi i forbindelse med vores revision, i overensstemmelse med § 30 i be-
kendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 
transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt Energitilsynets retningslinjer af 
marts 2016 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer" har efterprøvet: 

• virksomhedens dokumentation for opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidli-
gere år på i alt DKK o, jævnfør punkt 8.1 i reguleringsregnskab 2015 samt efterfølgende ledel-
sesredegørelse. 

Skive, den 30. maj 2016 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesredegørelse 

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

• Forøgelse af indtægtsrammen i forbindelse med opsætning af fiernaflæste målere. 

Afvikling af differencer vedrørende Bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 § 31 stk. 
punkt 2 

I henhold til det indsendte reguleringsregnskab for 2015 er der en difference i selskabets favør på 
TDKK 1.878 ved udgangen af 2014. Denne difference i selskabets favør er opstået i forbindelse med 

Energitilsynets påbegyndte gennemgang af selskabets indtægtsrammeforhold for 2004-2014, og 

der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig afgørelse herpå. Selskabet ønsker derfor 

først at tage stilling til afvikling heraf, når den endelige afgørelse foreligger. I 2015 er der opstået en 

difference på TDKK 1.894 i selskabets favør, og selskabet ønsker at opkræve denne over tarifferne 
for 2017. 

Opgørelse af årets forrentningsprocent, jf. bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 § 
31 stk. i punkt 3 

Selskabet har opgjort årets forrentningsprocent til 1,1%, jf. det indsendte skema, og der er således 

ikke tale om merforrentning i 2015. Hertil kommer effekten af indregning af forhøjelsen vedrøren-

de opsætning af fiernaflæste målere, hvor beløbet på nuværende tidspunkt ikke kendes nøjagtigt. 
Beløbet vil dog ikke være af en størrelse, som bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Frederikshavn Elnet A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmel-
serne i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmis-
sionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 
2016. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af Frederikshavn Elnet A/S' samlede eksterne årsrapport, 
indeholder i henhold til 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 2015 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. 

Energispareaktivitet 

Faktisk opkrævede indtægter i forbindelse med energispareaktiviteter er opgjort til samme beløb 
som omkostninger til 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 hørende omkostnin-
ger vedrørende PSO og betaling til overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. 
PSO-aktiver indgår ikke. 

Netaktiver 

Værdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om 
indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejled-
ning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2016. 

_år 

pwc 	
5 

c:IusersIdlaselpalpwc wc/live temp115-21594regfpwc-nwciabs9},docx 



8-• Argt" 99919090-M1 clteteede difference 

8 1 Årets dokumenterede afvikling af differencer i virksomhed., ;lav, fra troligere 

82 Årets opståede difference i virksomhedens favør 

8.3 Årets opståede difference i forbrugernes favør 

1.893.790 

kr. 

kr. 

k, 

Frederikshavn Elnet NS 

CVR-nr.: 25615581 

Reguleringsregnskab 2015 
Se Sekretariatet for Energililsynels vejledning herom: 

htho://eneraitilsynetdkiePselvbelienino/reoulennosreanskaber/ 

Kun hvide felter skal udfyldes 

fedtærter  •  r viderefakturerinL 

28,609.000 1.1 Driftsmæssige indtægter 

1.2 Heraf andre indtægter 

1.3 Er der i 2015 sket et bortfald af andre indtægter? Net 
Hvisle, da udfyldes pkt. 1.3.1 '•ii:t:t.::: 

1.3.1 Tilsvarende indtægter 12004 

I 4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 51.555.000 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nej i listen 

kr. 

kr. 

2. Omkostnin er 

2 1 Driftsomkostninger 

  

 

17.557.499 kr. 

  

3. Leveret mængde 

5 1 Leveret mængde elektricitet 

    

 

188.8411384 

 

kWh 

    

4.1 Værdi af netaktiver pr. I. januar 2015 166.694.444 
4.2 Korrektion ffm fusion 

4.3 Eventuelle pnmokorrektioner 

4.4 Årets nødvendige nyinvestennger 17.542.820 
4.5 Årets nyinvesteringer 2.483.027 
4.8 Årets reinvesteringer 1.983.981 
4.7 Årets afskrivninger 8.838.631 
4.8 Årets afgang af netaktiver 2.874.513 
4 9 Værdi af netaktiver pr 31 december 2015 176.970.908 

2004 2015 
5.1 Fysisk nettab 9.999.293 7.016.380 
5,2 Nettabsomkostning 4.015.716 3.875.574 
5.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab 0,40 0,55 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kWh 

kr. 

kr./kWh 

p Prakersændringer 

E 1 Er der 12014 foretaget æncliinge, i regnskabsmæssige skov eller regnskabsprincipper? Nej 

Hvisle, da vedlægges regulenngsiegnskabet en redegørelse for ændringen 'rE'.'::::E:":'EE'''.•E:t:: 

6.2 Påvirker praksisændringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh? Nej 
Hvisle, da udfyldes pkt 8 4 og/eller 6.6  

Vælg ja eller nej i listen 

Vælg ja eller nej i listen 

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af drittsmarssrge indtægter 

6.3 D. iftsmæssige indtægts. i 2004 
	

27 295.933 kr. 

6 4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring 
	

kr. 

Praksiserndring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde 

    

      

6.5 Leveret mængde i 2004 

   

85.287 097 kWh 

     

66 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for piaksissendring 
	

kWh 

7 Pensronsaktrver 

7 1 Pensionsaktrver pr 	i januar 20 Id 1.200.445 

i 2 Årets afskrivninger på pensronsaktiver 200.075 
i 3 Pensionsaktiver pi 31 december 2015 1.000.371 

9 Afviklingsplan for differencer r virksomhedens favør .. 
2015 2016 2017 

9.1 Årets opståede difference 1.893.796  
92 Midlertidig tarifnedssettelse  
9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2016 og/eller 2017 1.893.796): :::.EEE:::.:E:i 
94 Opkrævnrng af differ ence opstået 12015 

. 
1.893.796 

10. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes  favrarW___.. 

2016 2017 2015 

10 1 Forventet indtægtsramme EE:::•:: ll..'::EE.EE:EEEEEE:: 

10.2 Forventede dnftsmæssme indtægter 'tf.E:E:: :EE .•:. .•:.:E.EEE.. 

10.3 Planlagt afviklet difference  
10.4 Overført difference (primo) -  

10.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halvår) - - 
106 Årets opståede difference  
10.7 Årets afviklede difference* 

10.8 Samlet difference (medio) -  - 

10.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår) - 

10.10 Samlet difference inkl forrentning til forbrugerne (ultimo) - - 

'Planen udformes således, al differencen opslået i 2015, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2017. 

kr, 

kr. 

kr. 



15. Opgørelse af forrentning 

ill Forientningsloft 3,773 

11 2 Virksomhedens forrentnIngspicsent 1 056 

II 3 Opnået forrentning 1 906 591 

ti 4 Merforrentning - 

12. Energieparsydelerø" 

12 I Realiseret onergibesparelse (Fra Dansk Energi) 8.965.000 

12.2 Omkostninger til den realiserede energibesparelse 3.040.514 

12.2 1 Heraf administretionsomkostninger 91.024 

12.2.2 Heraf øvrige omkostninger 2.949.490 

12.3 Omkostning pr. realiseret energibesparelse (til eneigisparebenchmark) 0,33 

12.4 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse 3.365.874 
"Den realiserede energibesparelse (kWh) i pkt 12.1 er indhentet fra Dansk Energi. Omkostningerne i pkt. 12.2 skel være direkte 
sammenlignelige med energibesparelsen i pkt. 12.1, da virksomheden benchmarkes på disse. 

13 firomairknin er til rr • Worm sre . n hak», 

,4. Ledelsespategning og revisorerkiterIng skal medsendes reguleringsregnskabet  

Indberetningen af reguler tngsiegnskabel 2015 regrstceies tørst hr. Energitilsynet, nå, vir ks.omhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet Virksomhedens ledelse og r evisor erklærer derved, at virksomheden 
har redegjort for alle forhold mavet i indtaagtsrammebekendtgorelsens § 29, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årstegnskabsluvens principper og Sekretariatet for Energitilsynets vejledning til 
indberetning af reguleringsregnskab 2014 

P81  
kr. 

kr. 

kWh 

kr. 

kr. 

kr. 

Øre/kWh 

kr. 
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