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Ankenævnet p.\ EnerqlomrAdet 
Årsrapport 2014 

Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Ankenævnet på Energiområdet for 
regnskabsAret 1. januar - 31. december 2014. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af nævnets aktiver. passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet at nævnets aktiv iteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2014. 

København, den 19. juni 2015 

For sekretariatet: 

rne B. Østen;i""' ard 
dministrations et 

I 

For Anken / net på EnerQiområdet: 
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EY Ankenævnet på Enerqlomrl det 
Årsrapport 2014 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Til medlemmerne i Ankenævnet på Energiområdet 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Ankenævnet på Enerc;iiområdet for regnskabsåre t 1. januar - 31 . de· 
cember 2014, der omfatter resultatopgørelse 09 balance, herunder anvendt regnskabspraksis. Års.regn· 
skabet udarbejdes etter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsreonskabet 

Ankenævnets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede I 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ankenævnets ledelse har endvidere ansvaret for den lnter· 
ne kontrol. som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejllnforma· 
t ion. uanset om denne skyldes besvic;ielser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlar;i af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav lfølc;ie 
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio· 
nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejl information. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandllnger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinQer afhænger af revisors vurderinQ, herunder vurderinQen af 
r isici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurder ingen overvejer revisor intern kont rol. der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinoer, der er 
passende ef ter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om ef fektiviteten af virksomhe
dens interne kont rol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af reQnskabsprak
sis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 
årsregnskabet. 

Ankenævnet på Energiområdet har efter sædvanlig praksis valgt at medtage budQettal i resultatopQø· 
relsen. Budgettallene er stikprøvevis sammenholdt t il det af ankenævnet godkendte budget. Der er ikke 
herudover foretaget revision af de anførte budgettal. 

Det er vores opfattelse. at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledninQ til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsreQnskabet giver et retvisende billede af nævnets aktiver, passiver og 
finansielle st illing pr . 31. december 20 14 samt af resultatet at nævnets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 3 1. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabstoven. 

Supplerende oplysnlnqer vedrørende forhold i reqnskabet 

Budc;iettal er ikke omfattet af revisionen af årsregnskabet. 

Søren Christ iansen 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om selskabet 

Navn 
Adresse, postnr. by 

CVR·nr. 
Stiftet 
Hjemstedskommune 
Regnskabsår 

Hjemmeside 
E·mail 

Telefon 

Nævnsmedlemmer 

Revision 

Ankenævnet pl Ener9lomrAdet 

Årsrapport 2014 

Ankenævnet på Energiområdet 
Carl Jacobsens Vej 3 5, 2500 Valby 

28 45 81 85 
1. november 2004 
København 
1. januar - 31. december 

www.energ1anke.dk 
post@energianke.dk 

41 71 5000 

Poul Gorm Nielsen, formand 
Sven Erik Jensen 
Martin Salamon 
Niels Grown 
Hans Christian Wenzelsen 
Christian Duus 
Anette Topholt 
Torben Jensby 
Morten Skov 
Carl Hellmers 

Ernst & Young Godkendt Revrsionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 FrederiksberQ 
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EY 

Anvendt regnskabspraksis 

Ankenævnet pi EnerqlomrAdet 
Arsra;pport 2014 

Årsrapporten for Ankenævnet på Energiområdet er aflagt i overensstemmelser med årsregnskabslovens 
bestemmelser. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Indtægter og omkostninger 

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. 

Skat 

Skat bereqnes og afsættes I årsregnskabet efter gældende lovgivning og skatteprocent. 

Balance 

Tiigodehavender, energigebyrer 

Tilgodehavender omfatter tilgodehavende ener9igebyrer fra Energiselskaberne. 

Tllgode havende r, E nergl styrelsen 

Tilgodehavender fra Energistyrelsen omfatter Ankenævnet på Energiområdets andel af betalinger til 
Energistyrelsen, som ikke er afregnet på balancedagen. 

Gæld til Konkurrencestyrelsen 

Gæld til Konkurrencestyrelsen vedrører anvendt t imeforbrug på sager for Ankenævnet på Energlområ· 
det. som ikke er afregnet på balancedagen. 

Øvrige gældsforpllgtelser 

Øvrige gældsforpllqtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Forudbetalinger 

Forudbetalinqer omfatter for meget opkrævet til Ankenævnet på Energiområdet, som modrer;>nes i se· 
nere indbetalinger fra energiselskaberne i det omfang, at indbetalingerne t il Ankenævnet på Energlam· 
rådet forventes at overstige de langsigtede gennemsnitlige omkostninger t il Ankenævnet på Eneroiom· 
rådet. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Resultatopgørelse 
Budr;iet 2014 

kr. (urevlderet> 

Indtægter 
Andel af indtæoter fra forsyningsselskaberne 5.500.000 
Gebyrindtægt på tabte sager 136 .000 
Gebyrindtægt på forligte sager 4.000 
Rykkergebyrer 0 
KlaQegebyrer 10.240 

Indtægter I alt 5.650.240 

Omkostnln9er 
Honorar til Konkurrencestyrelsen for 

sekretariatsbistand 4.752.574 
Honorar til formand 157.500 
Honorar t il forbrugerrådsnævnsmedlemmer 170.000 
Sagkyndige udtalelser 40.000 
Revision or;i rer;inskabsmæssiq assistance 40.000 
Rejseom kost n in ger 20.000 
Fortæring ved mcader, repræsentation 20.000 
Diverse omkostninger 75.000 

Driftsomkostninger I alt 5.275.074 

Resultat fer renter 375.166 
Renteindtægter 0 

Resultat fer overførsel til forudbetalinger 375.166 

Overført til forudbetalinger 

Resultat før skat 
Skat af årets resultat 

Årets resultat 

Ankenævnet pl Energlomrl det 

Årsrapport 2014 

2014 2013 

4.593.286 5.153.146 
166.240 185.440 

0 0 
170 170 

8.298 7.786 

4.767.994 5 .346.542 

4.064.449 4.624.084 
155.925 139 .388 
95 .845 103.149 

3 .431 0 
36.200 37.674 
18.553 15.556 
14.616 19.275 
41.564 145.570 

4.430.583 5 .084.696 --
33 7.411 261.846 

135 130 

337.546 261.976 

·337.546 ·261.976 

·337.546 ·261.976 
0 0 

·337.546 ·261.976 
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Årsregnskab 1. januar - 31 . december 

Balance 

kr. 

AKTIVER 
Likvide beholdninger 
Tilgodehavende, tabte sager 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 
Gæld 
Gæld t il Konkurrencestyrelsen 
Skyldig moms 
Anden Qæld 
Modtagne klagegebyrer 

Forudbetallm~er 
Saldo 1. januar 
Overført årets resultat 

Saldo 31. december 

PASSIVER I ALT 

Ankenævnet pi EnerofomrAdet 
Årsraøporl 2014 

2014 2013 

4.052.189 4.404.034 
42.500 8.500 

4.094.689 4.412.534 

401.134 1.085.687 
282.371 215.680 
132.588 170.917 

18.140 17.340 

834.233 1.489.624 

2.922.910 2 .660.934 
337.546 261.976 

3.260.456 2.922.910 

4.094.689 4.412.534 
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