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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for be

handling af difference for 2011. 

Reguleringsregnskab for distributionsvirksomhed med tilhørende redegørelse for Forsyning Helsingør 

Elnet A/S, CVR-nr. 32 65 42 15 for reguleringsåret 2011 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelser

ne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirk

somheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab 

af april 2012. 

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

svarlige. Den anvendte regnskabspraksis for udarbejdelse af reguleringsregnskabet er uændret i forhold 

til tidligere reguleringsår. Regnskabspraksis er i øvrigt den samme som den, der er anvendt i selskabets 

eksterne årsrapport for reguleringsåret 2011, bortset fra at der i årsrapporten sker indregning af differen

cer. 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grundlag 

for Energitilsynets kontrol af de i 2011 opkrævede indtægter og Forsyning Helsingør Elnet A/S' fremtidige 

reguleringspris. 

Helsingør, den 29. maj 2012 

Jørgen Aalund Søholm 
Elchef 

Kim Asker Larsen 

Økonomichef 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til Energitilsynet 

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for Forsyning Helsingør El Net A/S for regule

ringsåret 2011 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse 

nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med 

senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 

(bekendtgørelsen). 

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK 18.785.854 og tilhørende driftsomkost

ninger på DKK 14.392.630 og afskrivninger på 3.443.979. 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med regler

ne i bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød

vendig for at udarbejde reguleringsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 

udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 

dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering 

af risici for væsentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdel

se af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Formålet hermed er at ud

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om le

delsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 

en vurdering af den samlede præsentation af reguleringsregnskabet. 

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

konklusion. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for SELSKAB A/S for 2011 i alle væ

sentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 

2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer 

samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 og at væsentlige 

forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris er medtaget i reguleringsregnskabet. 
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Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden t i l side 5, der redegør for anvendt 
regnskabspraksis. Erklæringen afgives alene t i l brug for Energitilsynet og som følge heraf kan regulerings
regnskabet være uegnet t i l andet formål. 

København, den 29. maj 2012 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Per Timmermann 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsens redegørelse 

Årets investeringer 

Årets investeringer udgør i alt DKK 7.486.064. 

I forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet laves der ansøgning om nødvendig nyinvestering 

vedrørende kabellægningsprojekter, og øvrige nødvendige nyinvesteringer for opnåelse af nødvendig øget 

kapacitet og ydeevne 

For 2011 er nødvendige nyinvesteringer opgjort t i l DKK 4.561.782. 

Nettab 

Selskabets nettab udgør DKK 3.521.818. Selskabet har haft stigende omkostninger til nettab, derfor for

ventes rammen for reguleringsprisen forøget efter § 12, 3) i BEK om indtægtsrammer for netvirksomhe

der og regionale transmissionsvirksomheder. 

Differencer 

Indtægtsrammen korrigeres for f.eks. nødvendige nyinvesteringer m.v. fra året hvor der modtages ende

lig godkendelse fra Energitilsynet. 

Som følge af klagesag og afventende godkendelser af nødvendige nyinvesteringer og kabellægninger af 

luftledninger samt væsentligt øgede omkostninger til nettab m.v. er der usikkerhed om selskabets endeli

ge indtægtsramme. 

Forsyning Helsingør Elnet A/S's differencer kan specificeres således: 

Primo Årets Ultimo 

bevægelse 

Underdækning 2009 752.860 -752.860 o 

Underdækning 2010 (til opkrævning 2012) 1.275.260 1.275.260 

Underdækning 2011 (til opkrævning 2013) 1.441.043 1.441.043 

I alt 2.028.120 688.183 2.716.303 

Forrentning 

Selskabet har beregnet et reguleringsmæssigt resultat på DKK 2,4 mio. Det svarer til en foreløbig forrent

ning på 2,52%. Denne forrentning ligger under den grænse, som Energitilsynet har udmeldt på 5,76%, og 

der foreligger således ikke en overnormal forrentning. 

Energispareaktiviteter 

Selskabet har i 2011 gennemført energibesparelser hos forbrugerne i henhold til bekendtgørelse nr. 677 af 

21. juni 2010. Selskabet er pålagt at udføre energi spare aktivitet på i alt 2.977.000 kWh for 2011. Faktisk 

opnået besparelse i 2011 udgør 2.278.135 kWh. Selskabet har opgjort et resultat for energi spare aktivite

ten på TDKK o. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Forsyning Helsingør Elnet A/S' distributionsvirksomhed er aflagt i overens

stemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for net virk

somheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om ind

beretning af reguleringsregnskab af april 2012. 

Formålet med aflæggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivitet, 

der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2011 opkrævede indtægter og Forsyning Hel

singør Elnet A/S' fremtidige reguleringspris for distributionsvirksomheden. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. I forhold 

til den regnskabspraksis, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægts

rammer for net virksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets 

vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2012 samt selskabets eksterne årsrapport, er 

der her anført præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder. 

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 net 

tariffer, abonnementsindtægter og modtagne tilslutningsafgifter fra distributionsvirksomheden. 

Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 30 år, svarende ti l afskrivningsperioden for de anlæg, 

som tilslutningsafgifterne vedrører. 

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

tige aktivitet. 

Nettab 

Selskabets net tab er estimeret ud fra målinger af den transporterede elektricitet. Omkostningerne ved net 

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

hørende omkostninger vedrørende PSO og betaling t i l overliggende net. 
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Regnskabspraksis 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på net aktiver og øvrige anlægsaktiver. Herud

over indeholder regnskabsposten gevinst og tab vedrørende afhændede anlæg. 

Netaktiver 

Værdien af net aktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægts

rammer for net virksomheder og transmissionsvirksomheder. 
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Reguleringsregnskab 2011 - mængdebaseret 

Sag Nr. 

Selskab Forsyning Helsingør A/S 

CVR Nr. 3265 4215 

P Nr. 

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011 18.785.854 kr. 

1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet 924.969 kr. 

1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 21.862.691 kr. 
1.4 Driftsomkostninger 14.392.630 kr 

1.5 Leveret mængde elektricitet i 2011 113.593.898 kWh 

1.6 Budgetteret leveret mængde elektricitet for 2012 120.000.000 kWh 

2. Netaktiver 

|2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2011 | 89.150.777 |kr 

Arets afskrivninger 
2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer 4.561.782 

2.3 Årets nyinvesteringer 106.150 

2.4 Årets reinvesteringer 2.818.132 

2.5 Årets afskrivninger -3.443.979 

2.6 Værdi af netaktiver pr. 3 1 . december 2011 92.976.098 

3. Pensionsforpligtelser 

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2011 

3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser 

3.3 Pensionsforpligtelser pr. 3 1 . december2011 

4. Energispareaktivitet 

4.1 Virksomhedens pålagte energisparemål 2.977.000 kWh 

4.2 Faktiske opnåede besparelse 2.278.135 kWh 

4.3 Omkostninger til opnåelse af energisparemål 1.152.045 kr. 

4.4 Faktiske opkrævede indtægter i forbindelse med energispareaktivitet 1.152.045 kr. 

5. Nettab 

De giå fallei udfyldes automatisk 2004 2 0 1 -

5.1 Beregnet nettab 5.717.000 5.187.653 kWh 

5.2 Gennemsnitlig årlig elpris 31,3727 67,8885 øre/kWh 

5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris) 1 793 577 3.521 820 kr 

[5.4 Ønsker selskabet en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab (ja/nej) 

6. Andre driftsmæssige indtægter 

Andre driftsmæssige indtægter 
Medgået omkostninger til andre 

dr i f tmæssige indtægter 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 924.969 924.969 
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7. Afvikling af difference 

17.1 Årets difference 2011 1.441.043 kl 

|7.2 Difference i selskabets f a v ø r (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og Indtægtsramme) 

;Bemæik, at alle indtastede beløb skal væie pos , og de grå feliei (uden skiavenngj udfyldes automatisk ..'02 2010 2 0 1 ! 2012 2013 
7.2.1 Årets opståede difference 752.860 1 275.260 1 441 043 
7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse 

7.2.3 Beholdt difference 752.860 1.275.260 1.441.043 

7.2.4 Afviklet difference 2009 752.860 
7.2.5 Afviklet difference 2010 1.275.260 
7.2.6 Afviklet difference 2011 1.441.043 

7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige Indtægter og Indtægtsramme) 

.Bemælk at alle indtastede beløb skal være pos . og de grå feftei (uden skiavennq) udfylde?.: automatisk 2011 2 0 1 2 - 2 0 1 3 -
7.3.1 Overført difference (primo) _ _ 

7.3.2 Strafrenter af overført difference ( 1 . halvår) - -
7.3.3 Årets opståede difference 

7.3.4 Årets afviklede difference* 

7.3.5 Samlet difference (medio) - - -
7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår) - -
7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) - -
* ) SekreUnaÉet trtjrnærkei. at divse beløb alene skal vedr ore ditteiencei opstået i 2011 ellei tidligere 

iBemærkmnger til afsnit 7 3 

Stiafienteine på den overførte diffeience (piimo) (punkt 7 3 1 jog den ramlede difference (medio) (punkt 7 3 5} et beregnet ved bmg af en lentesats svarende til Nationalbankens udlånsrente pi 1 juli 2011 

iplus-7 procentpoint I 2011 er strafrentesateen 1.3 + 7 = 8.3 pet I 2012 og 2013 ei anvendt samme rentesats som 12011 eftersom de gældenda satser for 2012 og 2013 endnu ikke ei kendt Strafrenterne i 

2012 og 2013 er derfor forelobige 

8. Øvrige bemærkninger 

;8.1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor 

9. Øvrige oplysninger 

Indberetning af reguleringsregnskabet registreres først hos Energltilsynet, når virksomhedens revisor har påtegnet regnskabet 

Følgende materiale f remsendes særskilt: 

9 1 Opgørelse ovei indsendte dispensationsansøgninger der endnu ikke er behandlet af Energltilsynet 

lede lsespåtegn ing og levisorpåtegmng 
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