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Ledelsespategning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilh0ren.de redegorel-
se for behandling af over-/underdaekning for 2012. 

Reguleringsregnskabet med tilhorende redegorelse for Frederikshavn Elnet A/S, CVR nr. 25 61 55 
81, for reguleringsaret 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtg0relse 
335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmsessig og de ud0vede regnskabsmaessige sk0n for 
forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere reguleringsar og er i 
0vrigt den samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne arsrapport for 
regnskabsaret 2012. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tillwrende redeg0relse saledes kan danne 
grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkraevede indtasgter og Frederikshavn Elnet A/S' 
fremtidige reguleringspris. 

Frederikshavn, den 31. maj 2013 

Direktion 

Claus Reimann Petersen 

direkt0r 
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Den uafhaengige revisors erklaering 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det maengdebaserede reguleringsregnskab for Frederikshavn Elnet A/S, CVR nr. 25 

6155 81 for reguleringsaret 2012 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter 

reglerne i bekendtg0relse nr. 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og 

transmissionsvirksomheder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning om indberet-

ning af reguleringsregnskab af april 2013 (bekendtg0relsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmaessige indtaegter pa DKK 22.947.000 og tilharende drifts-
omkostninger pa DKK 17.573.000. 

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 reguleringsregnskabet 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 udf0rt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-

gere krav ifelge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlajgger 

og udf0rer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden vae
sentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udf0relse 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-

kendtg0relsen. 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. 



Den uafhaengige revisors erklaering 

Konklusion 

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

for 2012 i alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgo-

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

heder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregn

skab af april 2013, og at vaesentlige forhold, der kan pavirke selskabets reguleringspris, er medtaget 

i reguleringsregnskabet. 

Supplerende oplysning vedrorende anvendt regnskabspraksis 

Erklaeringen afgives alene t i l brug for Energitilsynet, og som folge heraf kan reguleringsregnskabet 
vasre uegnet til andet formal. 

Skive, den 31. maj 2013 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

statsautoriseret revisor 

_, 
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Ledelsesredegorelse 

Leveret maengde 

I tillaeg t i l de angivne fakturerede leverede maengder har selskabet leverancer t i l kunder med solcel-

leanlaeg med nettoafregning samt andre egen producenter med nettoafregning. De leverede maeng

der, som er modregnet i aftaget overskudsproduktion pa ovrige tidspunkter, er tillagt de leverede 

fakturerede maengder. Selskabet forbeholder sig derudover ret t i l at udarbejde en beregning over 

solcelleanlaeggenes egenforbrug af produktion, som ikke indgar i de opgjorte maengder, safremt 

disse pa et senere tidspunkt ville kunne indga i reguleringsregnskabet. 

Beregning af faktisk leverede antal kwh i 2012 - til Reguleringsregnskabet (kwh) 

2012 
Faktureret leveret maengde elektr ic i tet i h.t. pkt 

1.5 i reguleringsregnskab 186.418.053 

Nettoafregnede egenproducent, eget forbrug 

(=PSO-rabat)) 3.488.054 

Nettoafregnede gruppe 6 (Sma VE-anlaeg u 6 kw) 356.379 

Faktisk leveret antal kwh 190.264.498 

/Endret regnskabspraksis 

Selskabet asndrede princip med hensyn t i l modregning af tab pa debitorer i 2011.1 henhold t i l Lov 

nr. 575 af 18. juni 2012 omkring aendring af lov om elforsyning § 32 anses tab pa debitorer fra 1. ju l i 

2012 som en driftsomkostning. Selskabet har som folge heraf aendret princippet tilbage for hele 

2012, sa tab pa debitorer er medtaget under driftsomkostninger. 

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

Selskabet har i forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskabet for 2009 og 2010 indsendt 
f0lgende ansogning om forhojelse af indtaegtsrammen: 

• Nodvendig nyinvestering, to kabellaegningsprojekter med en samlet anlaegssum pa DKK 
652.198, jf . Bek. 1227 af 10. december 2009 § 12 stk. 1 nr. 1. 

• Etablering af anlasg pa Hirsholmene 
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Ledelsesredeg0relse 

Selskabet vil desuden snarest indsende ans0gninger vedr0rende: 

• N0dvendig nyinvestering, kabellaegning, Saeby/Vrangbaek 
• Nodvendig nyinvestering, kabellaegning, Vrangbaak/Gaerumvej 

Disse ansogninger er endnu ikke behandlet af Energitilsynet. 

Selskabet forbeholder sig desuden ret ti l at S0ge om forh0jelse af indtsegtsrammen vedrarende om-
kostninger til Datahub. 

Redegorelse for gebyrindtaegter og - omkostninger 

Selskabet har ikke tidligere medtaget gebyrer vedrarende opkrsevning, rykker mv. i regulerings

regnskabet, da disse indtaegter og omkostninger er registreret i et andet selskab i koncernen. 

Da selskabet er samfaktureret med 0vrige koncernselskaber, kan indtaegter fra gebyrer ikke umid-

delbart henf0res t i l Frederikshavn Elnet A/S. Gebyrindtaegter bliver derfor fordelt efter 2 forde-

lingsn0gler afhaengigt af, om de pagseldende gebyrer er malerrelateret eller er et generelt gebyr. 

Fordelingsn0glen beregnes efter antal kunder i de relevante selskaber i forhold t i l det samlede antal 

kunder. Selskabet har pa den baggrund opgjort folgende gebyrer. Selskabet vurderer, at indtaegter-
ne afspejler omkostningerne, hvorfor de er medtaget ti l samme belob. 

Indtaegter vedr. gebyrer for Frederikshavn Elnet A/S 

I alt 

2004 92.945 

2009 259.143 
2010 355.366 
2011 427.047 
2012 390.434 

1/7 - 31/12 2012 147.133 

Selskabet har i de driftsmsessige indtaegter i 2012 medtaget DKK 147.133 under driftsmaessige ind
taegter og samme belob under driftsomkostninger. 
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Ledelsesredeg0relse 

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

Selskabet har estimeret en samlet difference for 2012 i selskabets fav0r pa DKK 5,4 mio., j f . neden-

for. Selskabet onsker at opkraeve belobet via tarifferne i 2013 og 2014. 

Den okonomiske indvirkning af ans0gningen vedrarende nodvendig nyinvestering, jf . oven for, 

kendes ikke pa nuvserende tidspunkt, hvorfor den opgjorte difference er pavirket af en vis usikker-

hed og vil blive foroget ved en godkendelse af de indsendte ans0gninger. 

Basis 2010 - jf. udmelding fra Energitilsynet 

Leveret maengde 
Pristal 

Basisindtaegtsramme 

191.995.391 

120,65 
27.646.096 

2011 2012 

Pristal 
Leveret faktureret maengde 

126,42 
186.808.482 

130,00 
186.418.053 

Pristalreguleret basisindtaegtsramme 
Effektiviseringskrav 
/Endret regnskabspraksis tab pa debitorer 
Tidligere ars indregnet aendring i pris til nettab 

28.185.650 
-1.088.485 

-28.262 
-326.684 

27.442.040 
-1.297.499 

29.062 

Basisindtaegtsramme ultimo 
Godkendte n0dvendige nyinvesteringer 
Stigende elpriser nettab 
50% af gennemsnitlig gebyrindtaegter 2009-2011 

26.742.219 
965.129 
940.906 

26.173.603 
945.129 
839.141 
184.258 

Driftsmaessige indtaegter 

Heraf vedr0rende tidligere ar 

28.648.255 
24.620.000 
3.855.414 

28.142.131 
22.947.000 

-172.841 

Difference i selskabets fav0r 172.841 5.367.972 
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Ledelsesredegorelse 

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

Selskabet har opgjort arets forrentningsprocent t i l 1,26%, jf. nedenfor, og der er saledes ikke tale 

om merforrentning i 2012. Hertil kommer effekten af usikkerheden af forhajelser, j f . nodvendige 

nyinvesteringer, hvor belobet pa nuvaerende tidspunkt ikke kendes. Belobet vil dog ikke vaare af ei 

storrelse, som bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 

Forrentning: 

Netaktiver ultimo 

Forrentningsgrundlag netaktiver tillagt 2% 

174.051.155 

177.532.178 

Arets indtaegtsramme 28 142 131 
Driftsomkostninger 17 573 000 

Afskrivninger 8.339.488 

Reguleringsmaessig overskud 2.229.643 

Forrentningsprocent 1 26 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Frederikshavn Elnet A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmel-
serne 1 bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmis
sionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 
2013. 

Regnskabet, der udgor en delmaengde af Frederikshavn Elnet A/S' samlede eksterne arsrapport, 
indeholder i henhold til bekendtgorelsen indtaegter, omkostninger og andre oplysninger vedraren
de 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 2012 opkraevede indtaegter. 

Der indgar ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Praecisering af regnskabspraksis for udvalgte omrader 

Driftsmsessige indtaegter 

Driftsmaessige indtaegter indeholder indtaegter fra den bevillingsmaessige aktivitet. 

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

Energispareaktivitet 

Faktisk opkraevede indtaegter i forbindelse med energispareaktiviteter er opgjort t i l samme beteb 
som omkostninger til opnaelse af de faktiske opnaende besparelser for aret. Den opgjorte indtaegt 
indgar ikke i de driftsmaessige indtaegter. 

Nettab 

Selskabets nettab er opgjort ud fra malinger. Omkostningerne ved nettab indgar i regnskabsposten 
driftsomkostninger og indeholder k0b af el pa markedsvilkar og samt de hertil horende omkostnin
ger vedrarende PSO og betaling t i l overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger pa netaktiver og ovrige anlaegsaktiver. 
Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrarende skrottede anlaeg. PSO-aktiver 
indgar ikke. 

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 

Sag Nr. 
Selskabets navn 

Frederikshavn Elnet A'S 
CVR Nr. " ' 

25615581 
P Nr. 1007007563 

1. Indtaegter, omkostninger og leveret maengde 

l . I Driftsmajssige indtasgter 1 2012 
22.947.000 kr 

1.2 Heraf andre indtsegter, som selskabet opnar ved driften af den bevillingspligtige aktiv ki 
1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 28.465,155 ki 
1.4 Driftsomkostninger 

17.573.000 kr 

kWh 
1.5 Faktureret leveret maengde elektncitet i 2012 1R6 4IR 053 

kr 

kWh 
Salremttaklureiei leveret maengde el ikke sremmei overens med faktiske leveret maengde el udMrfes nunkt 1 f, 

kr 

kWh 

1.6 Faktisk leveret maengde elektricitet i 2012 
190.262.486 kWli 

kWh 
1.7 Budgetteret leveret maengde elektricitet i 2013 176 750 000 

kWli 

kWh 

kWli 

kWh 

2. Netaktiver 

|2.1 Vrerdi af netaktiver pr. 1. ianuar2012 175.390 745lkr 
Arets afskrivninger 
2.2 Arets nodvendige nyinvesteringer 

6.900.229 kr 
2.3 Arets nyinvesteringer 0 ki 
2.4 Arets reinvesteringer 

99.669 ki 
ki 

2.5 Arets afskrivninger 
8.339.488 

ki 
ki 

2.6 \ rerdi af netaktiver pr. 3 1. december 2012 174 051 155 ki ki 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpligtelser pr. I.januar2012 1.800.671 kr 
3.2 Arets afskrivninger pa pensionsforpligtelser 

200.075 kr. 
3.3 Pensionsforpligtelser pr. 3 1. december 2012 1 600 596 kr. 

4. Energispareaktivitet 

2010 2011 2012 
4.1 Selskabets palagte energisparemal 4989000 4989000 4936000 kWh 

kWh 
ki 

4.2 Faktiske opnaede besparelse 4976738 5000000 8000000 
kWh 
kWh 
ki 

4.3 Omkostninger knyttet til opfyldelse af arets energisparemal 2343505 2005980 1736837 

kWh 
kWh 
ki 

4.4 Omkostninger knyttet til arets faktiske opnaede besparelse 2343505 2005980 2789525 kr 

kr 
4.5 Indtaegter opkra;vet i forbindclse med energispareforpligtelsen 2343505 2005980 1736837 

kr 

kr 

kr 

kr 

5. Nettab 

Da 9i a teltt i udfykta automatlsk 
5.1 Beregnet nettab 

2004 

9.999 293 
2012 

kWh 

arekWh 
la 

5.2 Gennemsnitlig arlig elpris 

5.3 Nettabsomkostmng (Beregnet nettab x gennemsnitlig arlig elpris) 
40,16 

4015 716 

9,174.508 
60,60 

5.559 752 

kWh 

arekWh 
la 

kWh 

arekWh 
la 

5.4 0nsker selskabet en evt. forhajelse af indtasgtsrammen som folqe af stigende omkostninger til nettab' 
JA Vaslg ja eller nej i listen 

6. Andre driftsmaessige indtaegter 

Andre dnrtsmsssige mdtajgter Medgact ornko^tnnigerttl andie 
driftSlli^J<iSit>p m<!ta*iyff*r 

2004 
kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

2005 
kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

2006 

kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

2007 

kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

2008 

kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

2009 

kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

2010 

kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

2011 

kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

2012 

kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

kr. 
kr. 

kr. 

kr, 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

7. Afvikling af difference 

7.1 Arets difference 2012 | 5.367.97? I l l 

7.2 D i f f e r e n c e i s e l s k a b e t s f a v » r (posltiv difference mellem driftsmajssige indtajgter og indtagtsramme) 

oemteik, «alls m m m M nmt po». oij de ,jn Mat tutim, skiaxeiing) iidfylclps automat&k 2012 2013 2014 
7.2.1 Arets opstaede difference f> 367 972 kr. 

kr. 
7.2.2 Midlertidig tanfnedsaattelse 

kr. 

kr. 



7.2.3 Beholdt difference 

7.2.4 Atviklet difference 2U11 
5.367.972 

172.841 

kr 

kr. 

kr 
7.2.5 Afviklet difference 2012 2.586.000 2.781.972 

kr 

kr. 

kr 

kr 

kr. 

kr 

7.3 D i f f e r e n c e i f o r b r u g e m e s f a v a r (negativ difference mellem driftsmasssige indues 

Bernavk, at alio indtaMede b»lob skal vaeie pjs , r,g de ara feltel (uden skravering I udnldi-s autematu.k 

ter og indtaagtsramme) 7.3 D i f f e r e n c e i f o r b r u g e m e s f a v a r (negativ difference mellem driftsmasssige indues 

Bernavk, at alio indtaMede b»lob skal vaeie pjs , r,g de ara feltel (uden skravering I udnldi-s autematu.k 201? 2013 2014 

kr. / " :.' 

Kr. /: J( 'I ' ' ~ y .f I" • , ' ' 

kr. . ' 

kr. 

kr. . X "~ 

kr. 

kr. . f , . 

7.3.1 Overfort difference (primo) 
kr. / " :.' 

Kr. /: J( 'I ' ' ~ y .f I" • , ' ' 

kr. . ' 

kr. 

kr. . X "~ 

kr. 

kr. . f , . 

7.3.2 Strafrenter af overfed difference (1. halvar) - _ 
kr. / " :.' 

Kr. /: J( 'I ' ' ~ y .f I" • , ' ' 

kr. . ' 

kr. 

kr. . X "~ 

kr. 

kr. . f , . 

7.3.3 Arets opstaede difference 

kr. / " :.' 

Kr. /: J( 'I ' ' ~ y .f I" • , ' ' 

kr. . ' 

kr. 

kr. . X "~ 

kr. 

kr. . f , . 

7.3.4 Arets afviklede difference' 

kr. / " :.' 

Kr. /: J( 'I ' ' ~ y .f I" • , ' ' 

kr. . ' 

kr. 

kr. . X "~ 

kr. 

kr. . f , . 

7.3.5 Samlet difference (medio) 

kr. / " :.' 

Kr. /: J( 'I ' ' ~ y .f I" • , ' ' 

kr. . ' 

kr. 

kr. . X "~ 

kr. 

kr. . f , . 

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvar) _ 

kr. / " :.' 

Kr. /: J( 'I ' ' ~ y .f I" • , ' ' 

kr. . ' 

kr. 

kr. . X "~ 

kr. 

kr. . f , . 
7.3.7 Samlet difference ink!, strafrenter (ultimo) 

kr. / " :.' 

Kr. /: J( 'I ' ' ~ y .f I" • , ' ' 

kr. . ' 

kr. 

kr. . X "~ 

kr. 

kr. . f , . 
1 Sekietanatet bemasrkei, a> aisse M o b alene skal vedrore differencor ops.taet I 2012 oiler tidligara 

Berflgfknfcigg! Hfafsnit7.3: 

Strafrenterne pa den overtone diffeionce tpiiino) Ipunkt 7 3 1) og dan samlede difference (medral (punkt 7 3 5) e, beiegnet ved biug af en rentasals 
swrandeMNataBlbankensudlansrantepi 1 juli 2012 plus 7 procentpomt I 2012 sratrafrentesatsanO 6+ 7 = 7 u pt;t 12013 nu 2014 er anvendt 
samme .entesats M m I 2012. eftereom de gaeldende satsor foi 2013 og 2014 endnu *ke ei kendi Strafrenterne 12013 og 2 0 H e. derfo, torelabige 

kr. / " :.' 

Kr. /: J( 'I ' ' ~ y .f I" • , ' ' 

kr. . ' 

kr. 

kr. . X "~ 

kr. 

kr. . f , . 

8. 0vrige bemaerkninger 

S 1 Selskabet kan anfaic eventuelle bemai hunger I feltet nedenfor 

9. 0vrige oplysninger 

Indberetning af reguleringsregnskabet regisneres forst hos Enereitilsynet, nir selskabets revisor bar pategnet regnskabet. 

Folgende materiale fremsendes saerskilt: 

9.1 Gaelder alene for selskaber som i 2004 ikke har medtaget samtlige indtaegter og omkostninger, som vedvarer den bevillingspligtige aktivitet (f eks qebyr-
omkostninger og- indtaegter) Bedes indsende saerskilt: 

A) Dokumentalion for at sadanne indtaegter i 2004 blev indtaegtsfart i andre virksomheder og derfor ikke indgik i virksomhedens opgarelse af mdtaeqtsram-
me pr. 1. januar 2005 

B) Opgarelse over de pagaeldende indtaegter 12009-2011 

- Se mere hetom i vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 

9.2 Ledelsespategning og revisorpategning 

10 


