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Den uafhængige revisors erklæring 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for FFV EL A/S for reguleringsåret 2011 
(reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 
15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere 
ændringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 (be
kendtgørelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK 20.314.615 og tilhørende driftsom
kostninger på DKK 13.854.996. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med reg
lerne i bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
nødvendig for at udarbejde 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 yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og ud
fører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden væsentlig fejl
information. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin
ger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne skyldes be
svigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksom
hedens udarbejdelse af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med bekendtgørelsen. For
målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke 
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regn
skabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af reguleringsregn
skabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for FFV EL A/S for 2011 i alle væ
sentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. 
april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere æn
dringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 og at 
væsentlige forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris er medtaget i reguleringsregnskabet. 

Odense, den 29. maj 2012 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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FFV 
Energi & Af il jo A/S 
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Reguleringsregnskab 2011 

Ledelsespåtegning 

Faaborg, den 25. maj 2012 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for behandling af 
over-/underdækning for 2011. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for FFV EL A/S, CVR nr. 25 60 56 40, for reguleringsåret 2011 er 
aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 20. april 2011 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer. 

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 2011. 

Det er vor opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grundlag for 
Energitilsynets kontrol af de i 2011 opkrævede indtægter og FFV EL A/S's fremtidige reguleringspris. 

Faaborg, den 29. maj 2012 

Direktion 

Claus Mogensen//^ 
Adm. direktør 



Reguleringsregnskab 2011 - mængdebaseret 

Sag Nr. 552 

Selskab FFV EL AIS 

CVR Nr. 25605640 

P Nr. 1008219547 

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011 20.314.615 kr. 

kr. 

* r . 

kr 

kWh 

kWh 

1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet 190.767 

kr. 

kr. 

* r . 

kr 

kWh 

kWh 

1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 19.795.244 

kr. 

kr. 

* r . 

kr 

kWh 

kWh 

1.4 Driftsomkostninger 13.854.996 

kr. 

kr. 

* r . 

kr 

kWh 

kWh 

1.5 Leveret mængde elektricitet i 2011 113.196.844 

kr. 

kr. 

* r . 

kr 

kWh 

kWh 1.6 Budgetteret leveret mængde elektricitet for 2012 115.495.473 

kr. 

kr. 

* r . 

kr 

kWh 

kWh 

2. Netaktiver 

2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2011 176.016.211 

Årets afskrivnlnHer 

2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer 

2.3 Årets nyinvesteringer 9.489.879 

2.4 Årets reinvesteringer 

2.5 Årets afskrivninger -8.032.982 

2.6 Værdi af netaktiver pr. 31 . december 2011 177.473.108 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2011 0 

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser 0 

3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31 . december 2011 0 

4. Energispareaktivitet 

4.1 Virksomhedens pålagte energisparemål 2.797.000 k W h 
4.2 Faktiske opnåede besparelse 2.384.000 kWh 

4.3 Omkostninger til opnåelse af energisparemål 1.400.000 kr 
4.4 Faktiske opkrævede indtægter i forbindelse med energispareaktivitet 1.400.000 kr. 

5. Nettab 

iDe grå felter udfyldes automatisk 2004 2011 
5.1 Beregnet nettab 4.639.160 4.149.104 
5.2 Gennemsnitlig årlig elpris 39,4865 59,8213 
5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig arlig elpris) 1 831 844 2 482 049 

|5.4 Ønsker selskabet en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab (ja/nej) | j a 

6 Andre driftsmæssige indtægter 

• ' - ! Andre driftsmæssige indtægter 
Medgået omkostninger til andre 

2004 kr. 
2005 kr 
2006 kr. 
2007 ikr. 
2008 Kr. 
2009 •kr. 
2010 kr. 
2011 Kr. 



7. Afvikling af difference 

|7.1 Årets difference 2011 1.978.657 kr 

7.2 Difference i selskabets favør (positiv difference mellem driftsmæssige Indtægter og indtægtsramme) 

•Bemærk at alle indtastede beløb skal være pos , og de grå felter (uden skiaverinq) udfyldes automatisk 2009 2010 2011 2012 2013 
7.2.1 Årets opståede difference 1.894 303 848 180 1 978 657 kr. 
7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse - kr 
7.2.3 Beholdt difference 1.894.303 848.180 1.978.657 kr. 
7.2.4 Afviklet difference 2009 kr. 
7.2.5 Afviklet difference 2010 _ kr 
7.2.6 Afviklet difference 2011 kr. 

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

Bemærk, at alle indtastede beltsb skal "ære pos , og de ø/å feltei (udenskraveiing) udfyldes automatisk 2011 2 0 1 2 - 2013-
7.3.1 Overført difference (primo) - kr. 
7.3.2 Strafrenter af overført difference ( 1 . halvår) - - - kr. 

7.3.3 Årets opståede difference kr. 
7.3.4 Årets afviklede difference* kr 
7.3.5 Samlet difference (medio) - - - kr 

7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår) _ _ kr. 
7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) - - - kr 
' ) Sekretariatet bemærker, at disse beløb alene skal vedrøis differencer opstået i 2011 eller tidligere 

{Bemærkninger til afsnit 7 3 

Strafrenterne på den overførte difference (primo) (punkt 7 3 11 og den samlede difference (medio) (punkt 7 3 5) er beregnet ved brug af en rentesats svarende til Nationalbankens udlånsrente pi 1 juli 2011 

Iplus 7 procentpoint I 2011 er strafrentesatsen 1.3 + 7 = 8,3pct I 2012 09 2013 er anvendt samme rentesats som 12011, eftersom de gældende satser for 2012 og 2013 endnu ikke er kendt Strafm-iterne 1 

2012 og 2013 er derfor foieløbige 

8. Øvrige bemærkninger 

fl. 1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor 

] 
9. Øvrige oplysninger 

Indberetning af reguleringsregnskabet registreres først hos Energitilsynet. når virksomhedens revisor har påtegnet regnskabet. 

Følgende materiale f remsendes særskilt: 

S 1 Opgørelse over indsendte dispensationsansøgninger, der endnu Ikke er behandlet af Energitilsynet 

Ledelsespåtegning og revisorpategning 


