
Ankenævnet pa Energiomradet
Arsrapport 2021

Indhold

Ledelsespàtegning 2

Den uafhængige revisors påtegning pà arsregnskabet 3

Ledelsesberetning 5

Anvendt regnskabspraksis 6

Årsregnskab 1.januar—31. december 7
Resultatopgørelse 7
Balance 8

61133003/21 A; wppor1 2021_AnkcflJ:vrluI p 3ontrgrn mràdot00CX

1



Ankenævnet pa Energiomràdet

Arsrappoft 2021

Ledelsespâtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt àrsrapporten for Ankenævnet pä Energiomrdet for
regnskabsäret 1.januar—31. december 2021.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne om indregning og mäling i rsregn
ska bsloven.

Det er vores opfattelse, at ärsregnskabet giver et retvisende billede af nævnets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31 december 2021 samt ar resultatet af nævnets aktiviteter for regnskabsâret
1.januar—31. december2021.

København. den 20. december 2022

For sekretariatet: 13. 01. 2023

tBt
Administrationschef

For Ankenævnet pa Energiomrdet:

formand
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Ankenævnet på Energiomradet

Arsrapport 2021

Den uafhængige revisors pâtegning pa årsregnskabet

Til medlemmerne i Ankenævnet på Energiområdet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ankenævnet på Energiområdet for regnskabsåret 1 .januar —

31. december2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse og balance. Arsregnska
bet udarbejdes efter bestemmelserne om indregning og måling i årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede at virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for regn
skabsåret 1 januar—31. december 2021 i overensstemmelse med bestemmelserne om indregning og
måling i årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre
vet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen at årsregnskabet. Det er vores opfat
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ankenævnet på Energiområdet har efter sædvanlig praksis som sammenligningstal i resultatopgorelsen
for regnskabsåret 2021 medtaget det på plenummodet d. 18. december 2020 godkendte resultatbud
get for 2021. Vi skal fremhæve, at resultatbudgettet, som det også fremgår at årsregnskabet, ikke har
været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens
stemmelse med bestemmelserne om indregning og måling i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen at årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fort
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant: samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-
information, uanset cm denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad at sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlintormation, når sådan findes. Fejlinformatio
ner kan opstå som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn
skabsbrugerne træffer pa grundlag af årsregnskabet.
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Ankenævnet p Energiomradet
Arsrapport 2021

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

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 arsregnskabet, 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 at besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku
mentfalsk, 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.

b Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse at årsregnskabet på grundlag at regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vii vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det re
visionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold at årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
at revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identiflcerer under revisionen.

Kobenhavn, den 20. december 2022
EV Godkendt Revisionspartnerselskab
cvR-nr. 30700225

OL?
- &_

Peter Jenen
statsaut, revisor
mne33246
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Ankenævnet p Energiområdet

Arsrapport 2021

Ledelsesberetning

Oplysninger om Ankenævnet

Navn Ankenævnet på Energiområdet
Adresse, postnr. By Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

CVR-nr. 28 45 81 85
Stiftet 1. november 2004
Hjemstedskommune København
Regnskabsår 1 januar - 31 december

Hjemmeside www.energianke.dk
E-mail post@energianke.dk

Telefon 41 71 5000

Nævnsmedlemmer Poul Gorm Nielsen, formand
Martin Salamon
Christian Jarby
Ida Kromann Eriksen
Ane Rask
Jacob Nørregaard
Maria Katja Jensen
Carl Helimers
Moren Skov

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
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Ankenævnet p nergiområdet
Arsrapport 2021

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Ankenævnet på Energiområdet er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgorelse

Indtægter og omkostninger

Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger.

Balance

Tilgodehavender, tabte sager

Tilgodehavender omfatter tilgodehavende energigebyrer fra Energiselskaberne.

Gæld til Konkurrencestyrelsen

Gæld til Konkurrencestyrelsen vedrører anvendt timeforbrug på sager for Ankenævnet på Energiområ
det, som ikke er afregnet på balancedagen.

Forudbetalinger

Forudbetahnger omfatter for meget opkrævet til Ankenævnet på Energiområdet, som reducerer senere
indbetalinger fra energiselskaberne idet omfang, at indbetalingerne til Ankenævnet på Energiområdet
forventes at overstige de langsigtede gennemsnitlige omkostninger i Ankenævnet på Energiområdet.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Ankenævnet pa Energiomràdet

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1.januar—31 . december

Resultatopgorelse
Budget 2021

(ikke
kr. revideret) 2021 2020

Indtægter
Andel at indtægter fra forsyningsselskaberne 6.650.000 4.895.992 4.300.223
Gebyrindtægt pà tabte sager 136.000 149.600 163.200
Gebyrindtægt pa torligte sager 6.080 0 3040
Rykkergebyrer 0 85 242
Klagegebyrer 10.240 8.704 11.392

Indtægter i alt 6.802.320 5.054.381 4.478.097

Omkostninger
Honorar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

for sekretariatsbistand -5.990.625 -4.468.670 -3.342.439
Honorar til formand -190.000 -165.600 -1 Bl .100
Honorar til forbrugerrådsnævnsmedlemmer -160.000 -109.794 -119.540
Sagkyndige udtalelser -40.000 -778 -2.488
Revision og regnskabsmæssig assistance -39.000 -53.900 -59.000
Rejseomkostninger -20.000 -5.005 -6.566
Fortæring ved møder, repræsentation -20.000 -549 -5.209
Tidsskrifter, bøger mv. -5.000 0 0
Diverse omkostninger -45.000 -39.600 -40.095
Tab pa debitorer 0 0 0
Sagsbehandlingssystem -50.000 -50.000 -16.667

Driftsomkostninger i alt -6.559.625 -4.893.896 -3.753.104

Resultat for renter 242.695 160.485 724.993
Renteindtægter 0 0 0
Renteomkostninger -15.000 -19.751 -11.635

Resultat før overførsel til forudbetalinger 227.695 140,734 713.358

Overfart til forudbetalinger -140.734 -71 3,358

Resultat før skat 0 0
Skat at àrets resultat 0 0

Årets resultat 0 0
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Ankenævnet pâ Energiomradet
Arsrapport 2021

Årsregnskab 1.januar—31. december

Balance

kr. 2021 2020

AKTIVER
Likvide beholdninger 3.784.167 1.810.045
Tilgodehavende 0 319.485
Tilgodehavende fra Konkurrencestyrelsen 0 1.033.097
Tilgodehavende moms 324.694 78.074

AKTIVER IALT 4.108.861 3.240.701

PASSIVER
Gæld
Gæld til Konkurrencestyrelsen 51.895 0
Anden gæld 1 .045.728 371.048
Modtagne klagegebyrer 16.169 15.318

1.113.792 386.366

Forudbetalinger
Saldo 1 .januar 2.854.335 2.140.977
Overført årets resultat 140.734 713.358

Saldo 31. december 2.995.069 2.854.335

PASSIVER IALT 4.108.861 3.240.701
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