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Ledelsespåtegning 

Til Energitilsynet 

Reguleringsregnskabet for Frederikshavn Elnet A/S for reguleringsåret 2016 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 2017 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2016" samt Energitilsy-
nets retningslinjer af april 2017 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer". 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (DKK) 28.954.000 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (DKK) 15.409.706 

3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 176.292.240 

4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (DKK) 184.461.561 

8.1 Afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år (DKK) 3.550.898 

Differencen i virksomhedens favør pr. 31. december 2016 vedrørende reguleringsåret 2016 på i alt 
TDKK 2.299.347 vil blive indregnet i tarifferne for 2018 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 2016. 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 2016 opkrævede indtægter og Frederikshavn Elnet A/S' fremtidige reguleringspris. 

Frederikshavn, den 31. maj 2017 

Direktion 

aus Reimann Petersen 
direktør 
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Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Til direktionen for Frederikshavn Elnet A/S og Energitilsynet 

Konklusion 

Vi har revideret reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 for Frederikshavn Elnet A/S, CVR-
nr. 25 61 55 81. Reguleringsregnskabet omfatter skemaet benævnt "Reguleringsregnskab 2016, af-
snit 1-9, afsnit 10.1-10.3 for 2016 og 13.1-13.3, idet underpunktet 13.3.1 ikke er omfattet", anvendt 
regnskabspraksis samt tilhørende ledelsespåtegning. Reguleringsregnskabet for reguleringsåret 
2016 udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksom-
heder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i 
Energitilsynets vejledning af april 2017 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2016" (i det føl-
gende kaldet "Energitilsynets retningslinjer og bekendtgørelse"). 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (DKK) 28.954.000 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (DKK) 15.409.706 
3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 176.292.240 

4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (DKK) 184.461.561 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 i alle væsentlige henseen- 
der er udarbejdet i overensstemmelse med Energitilsynets retningslinjer og bekendtgørelse. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærme-
re beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af reguleringsregnskabet". Vi er 
uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det op-
nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i reguleringsregnskabet - begrænsning i distribution og an-
vendelse 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet for at hjælpe direktionen med at opfylde Energitilsynets krav. 
Som følge heraf kan reguleringsregnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for direktionen og Energitilsynet og bør ikke 
udleveres til eller anvendes af andre parter. 

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 i over-
ensstemmelse med Energitilsynets retningslinjer og bekendtgørelse. Ledelsen har endvidere ansva-
ret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde reguleringsregnska-
bet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar for revisionen af reguleringsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet som helhed er uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af reguleringsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. 

Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse i henhold til bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer 
for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om el-
forsyning 

Ledelsen er ansvarlig for, at virksomhedens opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra 
tidligere år på i alt DKK3.809.590, jf. punkt 9.1 i reguleringsregnskabet for 2016, er dokumenteret 
og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for net-
virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt Energi-
tilsynets retningslinjer af april 2017 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer". 

I tilknytning til vores revision af reguleringsregnskabet er det 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 
april 2017 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer" vores ansvar at efterprøve, om 
virksomhedens opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år på i alt DKK 
3.809.590, jf. punkt 9.1 i reguleringsregnskabet for 2016h, er dokumenteret. 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Skive, den 31. maj 2017 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Henrik Holst 
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 2016 er der en difference i selskabets favør på 
TDKK 2.299 ved udgangen af 2016, som selskabet ønsker at opkræve over tarifferne for 2018. 

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

Selskabet har opgjort årets forrentningsprocent til 1,5%, jf. det indsendte skema, og der er således 
ikke tale om merforrentning i 2016. Hertil kommer effekten af indregning af forhøjelsen vedrøren-
de opsætning af fiernafiæste målere, hvor beløbet på nuværende tidspunkt ikke kendes nøjagtigt. 
Beløbet vil dog ikke være af en størrelse, som bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 

Differencer i forbindelse med opkrævning til dækning af Energibesparelser 

Selskabet har ved i 2015 anført en samlet udgift til køb af energibesparelser på DKK 3.040.514. Det-
te beløb er dog forkert anført, da den samlede omkostning var DKK 3.691.234. Differencen på DKK 
650.720 er tillagt årets omkostning på DKK 4.846.031 eller i alt DKK 5.496.751 og anført i felt 13.1. 

Herefter er der ved udgangen af året anvendt TDKK 3.285.802 mere til køb af Energibesparelser, 
end der er opkrævet ved forbrugerne. Beløbet ophæves ved forbrugerne i takt med de opnåede 
energibesparelser er pålagt som sparemål i 2017 og 2018. 

Omkostninger til nettab 

Selskabet har opgjort omkostningen til nettab for 2016 til TDKK 4.654 svarende til 9.126.191 kWh. 
Dette svarer til en gennemsnitspris på DKK 0,51 pr. kWh. Herfra fratrækkes en korrektion på 
TDKK 3.060 vedrørende tidligere år som følge af saldoafregninger, årsopgørelser fra køb af nettab 
mv. Selskabet har haft svært ved at opgøre en præcis mængde på disse korrektioner og samtidig 
med, at disse korrektioner ikke vedrører 2016, findes det ikke retvisende at medregne disse korrek-
tioner ved opgørelse af gennemsnitsprisen for 2016. Modsætningsvis bør det samlede beløb fremgå 
af skemaet til beregning af forrentningsprocenten for 2016. Som følge heraf er den faktiske om-
kostning til nettab inld, korrektioner tidligere år medtaget i felt 6.2, hvorimod den opførte mængde 
i felt 6.2 er beregnet, således at der fremkommer en gennemsnitspris på DKK 0,51, svarende til pri-
sen på nettab pr. kWh købt til nettabet i 2016. 
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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 
2017. 

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 2016 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 selskabets netaktiver er opgjort med udgangspunkt i bestemmelserne i bekendtgørelse 
195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 
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Værdien opgøres som værdien af netaktiver pr. 1. januar 2000 tillagt anlægsaktiver anskaffet i se-
nere år, fratrukket foretagne afskrivninger og værdien af aktiver, der ikke længere er i drift. 

Netaktiver indregnet i reguleringsregnskabet omfatter aktiver, der er nødvendige for driften af net-
virksomheden. Netaktiver omfatter således distributionsnet, transformere, kabelskabe, tilhørende 
grunde og bygninger og it-udstyr (hardware og software) i det omfang, at det anvendes til driften af 
nettet. 

1T til overvågning (f.eks. SRO anlæg) og it til kommunikation med målere, forbruger og systemafta-
gere, herunder Datahub, anses som netaktiver, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 2, 

stk. 1, nr. 16 og bilag 1, da de er nødvendige for driften af netvirksomheden. 

Aktiver, der ikke falder ind under definitionen af netaktiver, indregnes ikke som netaktiver i det 
regulatoriske regnskab. Eksempler på sådanne aktiver er domicilbygninger og administrative løn-
og finanssystemer. 

PSO-aktiver indgår ikke. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår. 
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N.  Tab på debiterer 

5.1 Ansøges der om forhøjelse af indtægtsrammen for 2016 som følge af tab på debitorer? Nej 

52 Tab på debitorer i perioden 1. apnl 2016 hl 31. december 2016*  

5.3 Hoteller delvis dækning af tab*" 

5.4 Forhøjelse af indtægtsrammen for tab på debitorer - 

5.5 Tab på debitorer i basisåret 2004 137.752 

Vælg ja eller nej i listen 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Praksrsamdring, der pavirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter 

7 3 Dri8sma3ssige indtægter 12004 27.295.933 

74 Driftsma3ssige indtaågter i 2004 efter korrektion for praksisændring ':i:t:ttt:ti:. 
kr. 

kr. 

            

      

2004 

 

2018 

3.108.304 

1.594.000 

0,51 

  

           

 

6.1 Fysisk nettab 

   

9.999.293 

  

kWh 

kr. 

kr./kWh 

          

 

6.2 Nettabsomkostning 

  

4.015.716 

  

        

          

 

8.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab 

   

0,40 

  

            

            

7 1 Er der 12016 foretaget ændnnger r regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper? 

Hvis ja, da vedlægges regulenngsregnskabet en redegørelse for 3endnngen 

7 2 Påvirker praksisæridnngen opgørelsen af dnftsma3.4sige indtægter eller leveret mængde kWh,  

Nej  

Noj 

Vælg ja eller nej i listen 

Vælg ja eller nej i listen 
Hvis Ja da udfyldes pkt. 64 og/eller 8.6 

kWh 

kWh 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Frederikshavn Einet A/S 

cVR-nr.: 25615581 

Reguleringsregnskab 2016 
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: 

htt011enerclitilsvnet.dkleftselvbelienin0-notSelSkabellreclale0005recinskaberl 
Kun hvide felter skal udfyldes 

4-. Indta, ter • viderefaktureen ' 

28.954.000 1.1 Driftsmæssige indtægter 

1.2 Heraf andre Indtægter 0 
1.3 Er der i 2016 sket et bortfald af andre indtægter? Nej 

 
Hvis ja, da udfyldes pld 18.1 

- 
:1.:!•;j1:1:1:1:1:1:1j11 .. '.'.1'.j1 

1.3.1 Tilsvarende indtægter 12004 ij1',111:.1j1j1j111:1:1j1j1j1 

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 17.219.000 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nej i listen 

kr. 

kr. 

2. Omkostninger  

2.1 Dnftsomkostninger 111111111.1111.11111 11 15.409.706 kr. 

3. Leveret mængde 

31 Leveret mængde elektricitet 176.292.240 kWh 

4. Netaktiver 

176.970.908 4.1 Værdi af netaktiver pr 1. januar 2016 

4.2 Korrektion ifm fusion 

4.3 Eventuelle primokorrektioner 

4.4 Årets samlede investeringer 20.042.610 

4.5 Årets afsknvninger 9.051.632 

4.6 Årets afgang af netaktiver 3.500.325 

4.1 Værdi af netaktiver pr 31 december 2016 164.461.561 

*Tab på debitorer, som ikke skyldes elhandelsvirksomheders manglende betalinger, indberettes ikke lpkt. 5.2, men skal fortsat indgå i reguleringsregnskabets driftsomkostninger I pkt. 2.0. 

-Evt. indkomne beløb anført i pkt. 5.3 skal også indgå som negative omkostninger i pkt. 2.1. 

Prakressndring der påvirker opgørelsen af leveret mængde 

198.287.897 78 Leveret mængde i 2004 

7.6 Leveret mængde i 2004 efter koneldion for praksisændriny  

8, Pensionsaktiøef 

8.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2016 1.000.37 

8.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver 200.075 

8.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2016 800.296 

9. Amts afviklede og opståede difference 

9.1 Årets dokumenterede afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere dr 3.809.590 

9.2 Årets opståede difference i virksomhedens favør 2.299.347 

0.3 Årets opståede difference i forbrugernes favør 

10, Afvfklfnimplan for differencer i virksomhedens favør , 2liti __________________ 
2018 2017 2018 

101 Årets opståede difference 2.299.347  

10.2 Midlertidig tanfnedsættelse  

103 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2017 og/eller 2018 2.299.3.47  
104 Opkrævning af difference opstået i 2016 1:.•; i1 .:j!!jij'j1j1j1j:j.:j1j 2299.347 

1, Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør 

2016 2017 2018 
ill Forventet indtægtsramme  

11.2 Forventede driftsmæssige indtager' 1j1j1111:1., 111:11j11.1:j1:1: 

11.3 Planlagt afviklet difference' . - 
11.4 Overført difference (primo) . - 

11.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halvår)  - . - 
118 Årets opståede difference  
11.7 Årets afviklede difference 

11 8 Samlet difference (medio) - _ - . 

11 9 Forrentning til forbrugerne af difference (2 halvår)  - 

11 10 Samlet difference inkl forrentning til forbrugerne (ultimo)  - 

'Planen  udformes således, al differencen opstået i 2016, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2016 

kr. 

kr. 

kr 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 



12. Opgørelse af forrentning 

12 I Forrentningsloft 3,568 

12.2 Virksomhedens forrentningsprocent 1,479 

12.3 Opnået forrentning 2.782.344 

12.4 Merforrentning 

13. Energispareydelse 

13 1 Omkostninger til realiseret energibesparelse 5.496.751 

13.1 1 Heraf admirastrationsomkostninger 94.452 

13.1.2 Heraf øvnge omkostninger 5.402.209 

13.2 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparende aktiviteter 2.174.548 

13.3 Har netvirksomheden 12016 afviklet for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb til 
energibesparende aktiviteter i tidligere regnskabsår (energisparedifferencer)> Ja 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nej i listen. Hvis ja, så skal virksomheden udfylde felt 
13.3.1 eller vedlægge et bilag med en redegørelse for afviklingen. 

13,3.1 Redegørelse for afvikling af for mange henholdsvis for lidt opkrævede indtægter til energibesparende aktiviteter fra tidligere regnskabsar 
Se ledelsesberetning 

          

 

14 Bindende midlertidig prrsnedursttelse 

      

          

 

14 1 Er der foretaget bindende midlertidige prisnedsaattelsei i 20167 

   

Nej Vælg ja eller sejl listen 

          

 

14.2 Bindende midlertidig pnsnedsættelse 

       

15 Bemærkninger til reguleringsregnskabet 
Se ledelsesberetning 

 

16. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet 

Indberetningen af reguler ingsregnskabet 2016 registreres først hos Energitilsynet. når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet Virksomhedens ledelse og revisor erklærer derved, at virksomheden 
har redegjort for alle forhold nævnt i indtægtscammebekendtgørelsens § 31 et regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets vejledning til 
indberetning af regulenngsregnskab 2016 
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