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Ledelsespåtegning vedrørende reguleringsregnskab 2016 — 

mængdebaseret 

Til Energitilsynet 

Reguleringsregnskabet for Forsyning Helsingør Elnet A/S for reguleringsåret 2016 er aflagt i overens-

stemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for net-

virksom heder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, Energitilsynets vej-

ledning af april 2017 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2016" samt Energitilsynets retningslinjer af 

april 2017 om "indberetning af afviklingsplaner for differencer". 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (kr.) 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (kr.) 

3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 

4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (kr.) 

Afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år (kr.) 

26.584.375 

11.433.200 

104.221.702 

128.226.372 

4.490.098 

Differencen i virksomhedens favør pr. 31. december 2016 på i alt kr. 13.781.865 (inklusive årets ansøg-

ninger om nødvendige nyinvesteringer og fjernaflæste målere) vil blive indregnet i tarifferne for 2017 - 

2018 og opkrævet hos forbrugerene. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for 

forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår. Vi finder den 

samlede præsentation af reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for fuldstændig og retvisen-

de. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan således danne grundlag for Energitilsynets kon-

trol af de i 2016 opkrævede indtægter og Forsyning Helsingør Elnet AIS fremtidige reguleringspris. 

Helsingør, den 31. maj 2017 

4
. Peter Kjær Madsen 

Energichef 

Jacob Brønnum 
Direktør 



Den uafhængige revisors erklæring 

Til Forsyning Helsingør Elnet A/S og Energitilsynet 

Konklusion 

Vi har revideret reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 for Forsyning Helsingør Elnet A/S, CVR-

nr. 32 65 42 15. Reguleringsregnskabet omfatter skemaet benævnt "Reguleringsregnskab 2016, afsnit 1-

9, afsnit 10.1-10.3 for 2016 og 13.1-13.3, idet underpunktet 13.3.1 ikke er omfattet", anvendt regnskabs-

praksis, redegørelse i henhold til § 31 i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, samt tilhørende 

ledelsespåtegning. Reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 

195 af 4. marts 2016 om indtægtsram mer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 

omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i Energitilsynets vejledning af april 2017 om "Indberet-

ning af reguleringsregnskab 2016" (i det følgende kaldet "Energitilsynets retningslinjer og bekendtgørel-

se"). 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (kr.) 26.584.375 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (kr.) 11.433.200 

3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 104.221.702 

4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (kr.) 128.226.372 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 i alle væsentlige henseender er 

udarbejdet i overensstemmelse med Energitilsynets retningslinjer og bekendtgørelse. 

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 erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af reguleringsregnskabet". Vi er uafhængige af 

virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (I ESBA's Etiske regler) 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 

henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 

egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i reguleringsregnskabet - begrænsning i distribution og anvendelse 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet for at hjælpe den ansvarlige part med at opfylde Energitilsynets 

krav. Som følge heraf kan reguleringsregnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for den ansvarlige part og Energitilsynet og bør ikke 

udleveres til eller anvendes af andre parter. 

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 
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Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 i overens-

stemmelse med Energitilsynets retningslinjer og bekendtgørelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for 

den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde reguleringsregnskabet uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar for revisionen af reguleringsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklu-

sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 

udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbru-

gerne træffer på grundlag af reguleringsregnskabet. 

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 reguleringsregnskabet, 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 af besvigelser er hø-

jere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kon-

trol. 

Opnår vi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sions-handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion 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. 

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 

samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse i henhold til bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirk- 

somheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning 

Ledelsen er ansvarlig for, at virksomhedens opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidligere 

år på i alt 4.490.098 kr., jf. punkt 9.1 i reguleringsregnskabet for 2016 er dokumenteret og i overens-

stemmelse med bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt Energitilsynets retningslinjer af 

april 2017 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer". 
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I tilknytning til vores revision af reguleringsregnskabet er det i overensstemmelse med § 30 i bekendtgø-
relse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirk-

somheder omfattet af lov om elforsyning samt Energitilsynets retningslinjer af april 2017 om "Indberetning 

af afviklingsplaner for differencer" vores ansvar at efterprøve, om virksomhedens opkrævning af differen-

cer i virksomhedens favør fra tidligere år på i alt 4.490.098 kr., jf. punkt 9.1 i reguleringsregnskabet for 

2016, er dokumenteret. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærk-

ninger, skal vi rapportere herom. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 31. maj 2017 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

frWit 
Merete Pilegaard Melin 

statsautoriseret revisor 

  

  

Per Timmermann 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsens redegørelse 
Årets investeringer 
Årets investeringer udgør i alt DKK 36.335.232. 

I forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet laves der ansøgning om nødvendig nyinveste-

ringer vedrørende kabellægningsprojekter, og øvrige nødvendige nyinvesteringer for opnåelse af nød-

vendig øget kapacitet og ydeevne herunder udskiftning til fjernaflæste målere. 

For 2016 er nødvendige nyinvesteringer opgjort til DKK 4.072.270, inkl. demonteringsomkostninger. 

I 2016 har Forsyning Helsingør Elnet udskiftet eksisterende analoge målere med fjernaflæste målere der 

opfylder kravene i målerbekendtgørelsen. Den samlede investering i fjernaflæste målere er opgjort til 

DKK 30.617.165, og de afledte ekstraordinære afskrivninger er opgjort til DKK 14.846.861. 

Leveret mængde 
Leverede mængde kWh opgøres med udgangspunkt i den faktisk leverede mængde. Dette sker i henhold 

til udtalelse fra Energitilsynet fra d. 5. juli 2013 om opgørelse af den leverede mængde. 

Nettab 
Selskabets nettab udgør DKK 2.043.562. Nettabsomkostningen pr. kWh har været stigende, i forhold til 

basisåret der er 2004. Derfor forventes rammen for reguleringsprisen forøget efter § 12, 3) i bekendtgø-

relse 195/2016 om indtægtsrammer for netvirksom heder og regionale transmissionsvirksom heder. 

Differencer 
Forsyning Helsingør Elnet NS har ved aflæggelsen af nærværende regulerings regnskab ikke uafsluttede 

sager hos Energitilsynet, der har betydning for selskabets reguleringspris. 

Forsyning Helsingør indsender særskilte ansøgninger om henholdsvis tillæg for nødvendige nyinvesterin-

ger i form af kabellægning og tillæg for omkostninger ved idriftsættelse af fjernaflæste målere. Såfremt 

disse ansøgninger godkendes vil der kunne opgøres en ny difference for 2016 på afgørelsestidspunktet. 

Pr. 31/12 2016 er selskabets difference vedrørende indeværende og tidligere år i forbrugernes favør, på i 

alt MDKK 1,6. Differencen forventes at blive ændret til en difference i virksomhedens favør på TDKK 

13.782 efter afgørelse af ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer for 2016 som nævnt ovenfor. 

Forsyning Helsingør Elnet A/S ønsker at bevare muligheden for at opkræve så stor en del af selskabets 

differencer i eget favør, som muligt uden at overskride selskabets forrentningsloft. 

Forrentning 
Selskabet har beregnet et reguleringsmæssigt resultat, inklusiv forventet efterfølgende difference vedrø-

rende indsendte ansøgninger, pa MDKK 4,6. Det svarer til en foreløbig forrentning på 3,56 %. Denne for-

rentning ligger under den grænse, som Energitilsynet har udmeldt på 3,57 %, og der foreligger således 

ikke en overnormal forrentning. 
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Ledelsens redegørelse 
Energispareaktiviteter 
Selskabet har i 2016 gennemført energibesparelser hos forbrugerne i henhold til bekendtgørelse nr. 1394 

af 2. december 2016. Selskabet er pålagt at udføre energispareaktivitet på i alt 4.901.000 kWh for 2016. 

Selskabet faktisk opnåede energibesparelse i 2016 udgør 7.467.000 kWh, vedrørende indeværende og 

tidligere års fastsatte energisparepålæg. 

Omkostninger til den realiserede energibesparelse i 2016 udgør TDKK 760, som er opkrævet i 2016. 

Selskabet har således opgjort et resultat for energispareaktiviteten på TDKK 0. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Reguleringsregnskabet for Forsyning Helsingør Elnet NS' distributionsvirksomhed er aflagt i overens-

stemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for net 

virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne 

i Energitilsynets vejledning af april 2017 om "indberetning af reguleringsregnskab 2016". 

Formålet med aflæggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivi-

tet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2016 opkrævede indtægter og Forsyning 

Helsingør Elnet A/S' fremtidige reguleringspris for distributionsvirksomheden. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. I for-

hold til den regnskabspraksis, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om 

indtægtsrammer for net virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elfor-

syning samt anvisningerne i Energitilsynets vejledning af april 2017 om "Indberetning af reguleringsregn-

skab 2016". 

Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven. 

Der indgår ikke sammenligningstal i regnskabet. 

Præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder 

Driftsmæssige indtægter 
Driftsmæssige indtægter indeholder indtægter fra den bevillingsmæssige aktivitet, herunder provenu fra 

net tariffer, abonnementsindtægter, gebyrer og modtagne tilslutningsafgifter fra distributionsvirksomhe-

den. 

Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 30 år, svarende til afskrivningsperioden for de an-

læg, som tilslutningsafgifterne vedrører. 

Herudover indeholder posten andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingsplig-

tige aktivitet. 

Nettab 
Selskabets nettab er estimeret ud fra målinger af den transporterede elektricitet. Omkostningerne ved 

nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår samt de 

hertil hørende omkostninger vedrørende PSO og betaling til overliggende net. 

Afskrivninger 
Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. 
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Regnskabspraksis 

Netaktiver 
Værdien af selskabets netaktiver er opgjort med udgangspunkt i bestemmelserne i bekendtgørelse 195 af 

4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 

Værdien opgøres som værdien af netaktiver pr. 1. januar 2000 tillagt anlægsaktiver anskaffet i senere år, 

fratrukket foretagne afskrivninger og værdien af aktiver, der ikke længere er i drift. 

Netaktiver indregnet i reguleringsregnskabet omfatter aktiver, der er nødvendige for driften af netvirksom-

heden. Netaktiver omfatter således distributionsnet, transformere, kabelskabe, tilhørende grunde og byg-

ninger, og IT-udstyr (hardware og software) i det omfang at det anvendes til driften af nettet. 

IT til overvågning (fx SRO anlæg) og IT til kommunikation med målere, forbruger og systemaftagere an-

ses som netaktiver, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 2, stk. 1, nr. 16 og bilag 1, da de er 

nødvendige for driften af netvirksomheden. 

Aktiver, der ikke falder ind under definitionen af netaktiver indregnes ikke som netaktiver i det regulatori-

ske regnskab. Eksempler på sådanne aktiver er domicilbygninger og administrative løn- og finanssyste-

mer. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår. 
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5. Tab på debitorer 

5 1 Ansøges dm om forhøjelse af indtægtsram men for 2016 sum følge af tab pa debrtor er , Nej 

5.2 Tab pa debitorer ipenoden 1. apnl 2016 til 31. december 2016' 

5.3 Hel eller delvis dækning af tab" 

5.4 Forhøjelse af indtægtsrammen for tab pa debitorer - 

5.5 Tab pa debrtorei i bastsaret 2004 

Vælg ja eller nej i listen 

kr. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Forsyning Helsingør Elnet A/S 

CVR-nr.: 32654215 

Reguleringsregnskab 2016 
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: 

http://eneraitilsvnetdklellselvbetiening-netselskaberfreguleringsregnskaber/ 

Kun hvide felter skal udfyldes 

I. Indtægter og vide refakture ring 

ti Driftsmæssige indtægter 2C684.375 

1.2 Heraf andre indtægter 0 

1.3 Er der 12016 sket et bortfald af andre indtægter , Nej 

Hvis ja, da udfyld. pkt 1.3.1 

1.31 Tilsvarende indtægter i 2004 

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 13154.592 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nej i listen 

kr. 

Kr. 

2. Ornkostninge.r 

2 1 Driftsomkostninger 11.434.200 

3 Leveret mængde 

2, 1 Leveret mængde elektricitet 

 

104 221.702 kWh 

  

4. Netaktiver 

41 Værch af netaktiver pi 1 januar 2016 111.673.280 

42 Korrektion dm fusron o 
4.3 Eventuelle primokorrektioner o 
44 Årets samlede investeringer 36.335.232 

4.5 Amts afskrivninger 19.782.140 

40 Arets afgang af netaktiver 0 

47 Værdi af netaktiver pr 31. december 2016 128.226.372 

Kz. 

Kr. 

Kr. 

Kr. 

Kr. 

Kr. 

Kr. 

*Tab pa debitorer, som ikke skyldes elhandelsvirksomheders manglende betalinger, indberettes ikke i pkt. 5.2, men skal fortsat indgå reguleringsregnskabets cfriftsomkostninger i pkt. 21. 

—Evt indkomne beløb anført i pkt. 5.3 skal ogsa indga som negative omkostninger i pkt 21. 

6. Nettab 

2004 2016 

61 Fysisk nettab 

1.».'  7 

5.717 000 

411111 

3.134.909 

8.2 Nettabsomkostning 1 793.239 2.043.562 

6 3 Gennemsnrthg arrig pos for nettet- 0,31 0,65 

kWh 

Kr. 

kr./kWh 

7. Praksissendringer 

71 Er der i 2016 foretaget ændringer i regnskabsmæssige dkøn eller 1 egnskabepr mopper% Nej 

Hyls ja. da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen 

7 2 Pavfilær praksfisasndnngen opgørelsen af dnftsmæssrge indtægter eller leveret mængde kWh? Nej 

Hvis ja, da udfyldes pkt 8.4 og/eller 8.6 

Vælg ja eller nej i listen 

Vælg ja eller nej i listen 

Praksisændring, der pavirker opgørelsen el driftsmæssige indtægter 

7 »3 Driftsmæssige indtægter i 2004 19.617.962 

/ 4 Driftsmæssige indtægter 12004 efter korrektion for praksrsændring Kr. 

Praksisrandrmg, der påvirker opgørelsen af /eneret mængde 

75 Leveret mængder 2004 123.796.583 

711 Leveret mængde 12004 efter korrektion for praksi, ændr mg 

kWh 

kWh 

8. Pensionsaktiver 

8 1 Pensionsaktiver pr 1 januar 2016 0 

8.2 Arets afskovninger pa pensionsaktiver 0 

8.3 Pensionsaktiver pr 31 december 2018 

9 Årets afviklede og opståede difference 

91 Arets dokumenterede afvikling at differencer i virksomhedens favør fra tidligere ar 4.490.098 

9.2 Arets opstaede drfference i virksomhedens favør - 

9.3 Arets opstaecle differencerforbrugernes favør (1 604.054) 

Kr. 

kr. 

kr. 

9 



Ne[ 
Vælg ja eller nej i listen. Hvis la, se skal arksomheden udfylde 901113.3.1 
eller vedlægge et bilag med en redegørelse for af Cklingen. 

13 3 Har netarksomheden i 2016 efoldet for meget henholde os for lidt opkrævede beløb 51 
energibesparende akbaletet I hdlgere regnskabsar (energ.paredrffemecer),   

10. AfyiklIngsplan for differencer vIrksomhedens favør 
2016 2017 2018 

10 1 davre opsteede difference Ih. 

10.2 Midlerne:lig tantnedsættelse kr. 
10.3 Beholdt efifference SOM ønskes ophræmt 2617 ng.ellor 2018 62. 
10.4 Opkraemmg af ciffer.. opstam 20,6 kr. 

-Prenen udforme; ,le,es, al differencen opstået i 2010, inklusiv forrentning Ill terbrune.no  er eMklel inden udgangen 212018. 

Pot- 

kr. 
kr. 

13. Ene8191eere56a13e  

13 1 iimko" hunger til realiseret energMespam.e 

13 1 1 Hata( administratemsornkosminger 

131.2 Heraf ovngeomkosbunger 
13.2 Indtægter opkrre. I forbindelse med energibesparende akavrtæer 

elg ja eller nej I II.ten 
kr 

13.3.1 Redegørelse for afvikling al for mange henholdsvis for lidt opkrævede indtægter til energib sparende aktiviteter fra bellmere regnskabser 

10 Ledelsespetegrung og remsorerklæring skal medsendes regulenngaregnskabet 

Inlbe,atning, teurernIg:sregnskab.,12016 regime'es først ha, Energibls ane,  nal orksomhedene /ede', < masv, hat paledn. regnskabet 'aiksninhedem ledelse ng ',mer e-Mær, derved al ..145 -.heden 
har rectegion mr alle fod,,64 nævnt I ind.gisrammebetendlgorelsens 5 31  at regnskabet er uoarbeidet n"ereasaternmel" e med al aiegnekabsinseas penev.p. os Rekrelanstel foi Energiassne6 vaileaninw bl 
indbeietning el legulenngeregnskab 2016 

14. Bindende nidlartld13  

14.16, der foretaget bmdende mailedidge prusnedsætælee, 2016,  
19.2 Bindende nudlenidg   

15 Berr.kninger til reguleringsregpskabet 
Frar 'iling Helsingør bemærker. at der if. rnedsendte ansøgning om forhøjelse af regulærngeprisen torn følge af idriftsættelse af fiernaf.s te malere og nødvendige nanvestennger 1201610, cents'4 en forholelse af de 
tilladte indtægter 2016 i storreemsordenen 15-17 mio. kr. Barren'. Energi., 'net godkender ansagningen om indtatigtsrarnmefortmjelse som følge af elnftsættelsen af fjernt/Arealor malere vil Forsyning Helsingør 
indsende en nv abakfingsplan for differencerne, has Energitilsynet effersotrger det. 

12. Opgørelse af for rensning 

12.3 Opnaet forrentning 
124 Merforrenhung 

760.4356,. 

265.000 kr. 
495.436  In. 
760.436(0. 

10 

3,568 
(6,200) 

(10.725 117) 

121 Forrentningslcfr 

122 Virksorni.dene forrenbungsprocenl 

11 Afaddingsplen for differencer 1 frubrugemes favør 

2016 2017 2018 
111 Forventet indtasgtsramme 25.000.000 
11.2 Forventede chttsrnæsege indtægter 23.137.693 
113 Planlaafaklet difference.  1.862 307 
11 g C .,erførlefifference (snmo) 11.658.617) (1 797 743) 
11 5 Forrentning til forbrugerne af overfart difference (1 hal.) 64.563) (69 53) 
11 6 Årets opstaede difference (1.604.0541 
11 7 Amts afoldede dffference 1862.207 
118 Samlet dfference (med.) (1.604.054) 11.604.054) - 
11.9 FOIrenillIng hi forbrugerne af difference (2 halver) (64.563) (69.563) - 
11 10 Samlet diffe<ence ink(. forrentning til forbrugerne (ult..) (1.668.617) (1.797.743) (0) 

kr. 
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