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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Ankenævnet på Energiomradet for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne om indregning og måling I arsregn
skabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af nævnets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af nævnets aktiviteter For regnskabsåret 
1. januar- 31. december 2018. 

København. den 16. juli 2019 

For sekretariatet: 

Bjarne B. Østergaard
Administrationschef

For Ankenævnet på Energiområdet:

Poul Gorm Nielsen
formand



Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

Til medlemmerne i Ankenævnet på Energiområdet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Ankenævnet på Energiområdet for regnskabsåret 1. januar-
31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Arsregnska
bet udarbejdes efter bestemmelserne om Indregning og måling I årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse. at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regn
skabsåret 1.januar - 31. december 201 Bi overensstemmelse med bestemmelserne om Indregning og 
maling I årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision I overensstemmelse med lnternatlonale standarder om revision og de yderli
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar Ifølge dl sse standarder og krav er nærmere beskre
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 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 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 tll disse regler og krav. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Ankenævnet på Energiområdet har efter sædvanlig praksis som sammenligningstal i resultatopgørelsen 
for regnskabsåret 201 B medtaget det på plenummødet 19. december 2017 godkendte resultatbudget 
for 2018. Vi skal fremhæve, at resultatbudgettet, som det også fremgår af årsregnskabet. Ikke har væ
ret 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 i nteme kontrol. som ledelsen anser for nødvendig for at udarbaj de et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af 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 fejlln
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fajl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi
sion, der udføres i overensstemmelse med Jnternationale standarder om revision og de yderligere krav. 
der er gældende i Danmark. altid vil afdække væsentlig fejllnformation. nar sådan findes. Fejlinformatio
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fajl 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 på grundlag af 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 årsregnskabet. 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 fej I information forårsaget af 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. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 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 vi I 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 af 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 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder evenwelle betydelige mangler I 
intern kontrol. som vi identificerer under revisionen. 

København, den 16.juli 2019 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR nr. 30 70 02 28 

Mona Blønd 
statsaut revisor 
mne11697 



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.energlanke.dk
E-mail post@energianke.dk

Telefon 41 71 50 00 

Nævnsmedlemmer Poul Gorm Nielsen. formand 
Martin Salamon 
Carl Hellmers 
Christian Jarby 
Dorte Gram 
Hans Christian Wenzelsen 
Rasmus Relchhardt Svendsen 
Simon Vestergaard Pedersen 
Morten Skov 

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vaj 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg 

http://www.energlanke.dk
mailto:post@energianke.dk


Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Ankenævnet på Energiområdet er aflagt efter bestemmelserne om indregning og må
Jing i årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Indtægter og omkostninger 

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. 

Skat 

Skat beregnes og afsættes i årsregnskabet efter gældende lovgivning og skatteprocent. 

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 

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

Øvrige gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser måles tll nettorealisationsværdi. 



Årsregnskab 1.januar - 31. december 

Resultatopgørelse 

kr. 

Budget 2018 
(ikke 

revideret) 2018 2017 

Indtægter 
Andel af indtægter fra forsyningsselskaberne 1.500.000 2.000.000 4.960.206 

Gebyrindtægt på tabte sager 122.400 74.800 204.000 
Gebyrindtægt på forligte sager 6.080 0 6.080 
Rykkergebyrer 0 425 1.955 
Klagegebyrer 8.960 11.344 5.632 

Indtægter i alt 1.637.440 2.086.569 5.177.873 

Omkostninger 
Honorar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

for sekretariatsbistand -4.495.000 -3.947.490 -3.984.663 
Honorar til formand -190.000 -163.350 -148.050 
Honorar til forbrugerrådsnævnsmedlemrner -100.000 -138.370 -94.697 
Sagkyndige udtalelser -40.000 0 0 
Revision og regnskabsmæssig assistance -38.000 -47.932 -36.400 
Rejseomkostninger -26.000 -18.322 -15.605 
Fortæring ved møder. repræsentation -20.000 -18.496 -16.171 
Tidsskrifter, bøger m.v. -5.000 0 0 
Diverse omkostninger -80.000 -49.992 -59.243 
Tab på debitorer 0 0 -17.182 

Driftsomkostninger i alt -4.994.000 -4.383.952 -4.372.011 

Resultat før renter -3.356.560 -2.297.383 805.862 
Renteindtægter 0 0 795 
Renteomkostninger -30.000 -25.581 -32.109 

Resultat før overførsel til forudbetalinger -3.386.560 -2.322.964 774.548 

Overført til forudbetalinger 2.322.964 -774.548 

Resultat før skat 0 0 
Skat af årets resultat 0 0 

Årets resultat 0 0 



Balance 

AKTIVER 
Likvide beholdninger 134.832 6.462.998 
Tilgodehavende 2.969.534 999.657 
Tilgodehavende moms 327.593 0 

AKTIVER I ALT 3.431.959 7.462.655 

PASSIVER 
Gæld 
Gæld til Konkurrencestyrelsen 828.942 1.676.688 
Skyldig moms 0 765.487 
Anden gæld 47.900 139.587 

Modtagne klagegebyrer 11.368 14.180 

888.210 2.595.942 

Forudbetalinger 
Saldo 1. januar 4.866.713 4.092.165 
Overført årets resultat -2.322.964 774.548 

Saldo 31. december 2.543.749 4.866.713 

PASSIVER I ALT 3.431 .959 7.462.655 
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