REGNSKABSANALYSE
En regnskabsanalyse har til formål at skabe transparens ifm. vurdering af markedsmæssighed af aftaler og transaktioner mellem et
elnetselskab og koncernrelaterede selskaber. Rådata er alle konteringer i netselskabet, der er grundlaget for netselskabets revisionspåtegnede årsrapport og reguleringsregnskab.
Grundlaget for analysen tilvejebringes ved at Forsyningstilsynet jf. hjemmel i elloven samt indtægtsrammebekendtgørelsen bestiller
følgende:

1. Kontoudskrifter. Udskrift af netselskabets posteringer med angivelse af konto samt i tillæg hertil også debitor-/kreditorlister.
2. Instruks samt beskrivelse. Relevante dokumenter fra den regnskabsansvarlige med eksempelvis de antagelser, som der bogføres
ud fra samt den instruks, der godkendes ud fra samt beskrivelse af allokering og attestering af omkostninger på art, sted og formål.

3. Opgørelse af udestående poster. Dokument med afstemning af balancer.
4. Aftaler. Flertallet af netselskaberne har indgået aftale med et eller flere koncerninterne selskaber, der også varetager eks. administrative opgaver for andre selskaber i koncernen. Administrationsomkostninger kan eks. være placeret i “holdingselskabet" (eks. SEAS
NVE) eller et særskilt "administrationsselskab A/S” (eks. Energifyn). I disse tilfælde skal Forsyningstilsynet ligeledes indhente den aftale, der er indgået mellem de to selskaber. Det skal kunne mappes under hvilke aftaler transaktioner under pkt. 1 indgår.
Analyse
På baggrund af dataindsamling udarbejdes en analyse, hvor transaktionerne sammenholdes med de/den indgåede aftale(r).
Som første led i analysen grupperes omkostningerne på følgende kategorier:
• It
• Personaleadministration, løn, uddannelse, udvikling, andre personaleaktiviteter
• Kundeservice
• Drift og vedligehold af net
• Kommunikation
• Energibesparelser
• Anlægsarbejder
• Ledelse
• Husleje
Dernæst undersøges forhold som eksempelvis:
• Hvilke aftaler hører omkostningerne ind under – hvad er grundlaget for den fakturering, der finder sted?
• Er der konteret omkostninger i netselskabet, som ikke henhører under netselskabets opgaveporteføjle?
• Er den indgåede aftale mellem de koncerninterne selskaber markedsmæssig?
• Lever den koncerninterne aftale op til almindelig standard for aftaleindgåelse?
• Hvor stor en andel af omkostningerne er uspecificeret/dårligt specificeret
• Fakturering af “entreprenørydelser” - hvilken timepris er anvendt, og på hvilket grundlag attesteres fakturaen?
• Varierer prisen på en montørtime over året – og er den markedsmæssig? (350 i markedet mod 600-800 i et netselskab?)
• Faktura ved navn “Månedens ydelser”: Hvis der fremgår samlepost-fakturaer i denne størrelsesorden i slutningen af måneden, så
bør selskabet udspecificere.
• Sammenholde priser på projekter, time- og materialepriser med pris du kan få i markedet (markedsprisen).

