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Ledelsespåtegning 

Til Energitilsynet 
Reguleringsregnskabet for RAH Net A/S for reguleringsåret 2016 er aflagt i overensstemmelse med be-
stemmelserne i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regi-
onale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, Energitilsynets vejledning af april 2017 
om "Indberetning af reguleringsregnskab 2016" samt Energitilsynets retningslinjer af april 2017 om "Ind-
beretning af afviklingsplaner for differencer". 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (DKK) 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (DKK) 33.401.928 

3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 588.537.539 

4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (DKK) 635.637.880 

g., Afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år (DKK) 7.019.000 

Differencen i virksomhedens favør pr. 31. december 2016 vil blive indregnet i tarifferne for 2017-2018 og 
opkrævet hos forbrugerne, jf. nedenstående ledelsesredegørelse omkring afvikling af differencer. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for-
svarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår og er i øvrigt den 
samme regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsrapport for regnskabsåret 2016. Vi fin-
der endvidere den samlede præsentation af reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for fuld-
stændig og retvisende. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan således danne grundlag for Energitilsynets kon-
trol af de i 2016 opkrævede indtægter og RAH Net A/S' fremtidige reguleringspris. 

Ringkøbing, den 29. maj 2017 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til direktionen for RAH Net A/S og Energitilsynet 

Konklusion 

Vi har revideret reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 for RAH Net A/S, CVR-nr. 25 8o 96 61. 
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 regnskabspraksis samt tilhøren-
de ledelsespåtegning. Reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 
195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 
omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i Energitilsynets vejledning af april 2017 om "Indbe-
retning af reguleringsregnskab 2016" (i det følgende kaldet "Energitilsynets retningslinjer og bekendtgø-
relse"). 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (DKK) 93.945.802 
2.1 Driftsomkostninger i 2016 (DKK) 33.401.928 
3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 588.537.539 
4.8 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (DKK) 635.637.880 

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 beskrevet 
i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af reguleringsregnskabet". Vi er uafhængige af virk-
somheden 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i reguleringsregnskabet - begrænsning i distribution og anvendel-
se 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet for at hjælpe direktionen med at opfylde Energitilsynets krav. Som 
følge heraf kan reguleringsregnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for direktionen og Energitilsynet og bør ikke udleve-
res til eller anvendes af andre parter. 

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 

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 væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

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 konklusi-
on. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der ud-
føres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende 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 for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne 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. Risi-
koen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-
ste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
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 regn-
skabsmæssige 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 
netvirksomheder 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 DKK 7.019.000, 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 re-
gionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt Energitilsynets retningslinjer af 
april 2017 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer". 

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 "Indberet-
ning af afviklingsplaner for differencer" vores ansvar at efterprøve, om virksomhedens opkrævning af dif-
ferencer i virksomhedens favør fra tidligere år på i alt DKK 7.019.000, jf. punkt 9.1 i reguleringsregnska-
bet for 2016, er dokumenteret. 
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Henri o 
statsautoriseret revisor 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom. 

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

Skive, den 29. maj 2017 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsesredegørelse 

Fusion 

Vedlagte reguleringsregnskab er et resultat af fusionen af RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S med virkning 
fra 1. januar 2016. 

Indsendte dispensationsansøgninger, der ikke er behandlet af Energitilsynet pt. 

I forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskabet for 2016 vil der blive indsendt ansøgning om forhø-

jelse af indtægtsrammen for 2016 vedrørende nødvendige nyinvesteringer omkring kabellægning af luftled-
ninger samt vedrørende fiernaflæste målere. Forhøjelse herfra vedrørende reguleringsåret 2016 ønskes an-

set som midlertidige tarifnedsættelser, således at selskabet ikke opnår merforrentning. Derudover er forelig-
ger der ikke afgjorte ansøgninger vedrørende tidligere år. 

Redegørelse vedrørende afvikling af differencer i henhold til bekendtgørelse nr. 195 af 4. 
marts 2016, § 31, stk. 1, punkt 2 

Selskabet ønsker at henføre den del af årets difference i selskabets favør, som ligger ud over forrentningslof-

tet som midlertidig tarifnedsættelse, jf. afsnittet nedenfor. De resterende TDKK 1.6oi ønskes opkrævet i 

2018. 

Som anført i reguleringsregnskabet for 2015 for de to tidligere selskaber er der i tarifferne for 2016 indregnet 
TDKK 3.719 vedrørende RAH Net A/S og TDKK 3.300 vedrørende RAH Net 2 A/S eller i alt TDKK 7.019 
vedrørende tidligere års differencer i selskabets favør. Efter regulering af midlertidige prisnedsættelser er 
der i henhold til egen beregning en samlet difference i selskabet favør på TDKK 13.733 ved udgangen af re-

guleringsåret 2016. 

Heraf er der indregnet TDKK 6.170 i tarifferne for 2017, og de resterende TDKK 7.563 ønskes opkrævet i 

2018. De TDKK 1.60i vedrører difference opstået i 2016 samt TDKK 5.962, hvorpå der er godkendt forlæn-

get opkrævningsfrist på restafskrivning af målere i 2015, jf. Energitilsynets afgørelse. 

Redegørelse vedrørende forrentning i henhold til bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016, 
§31, stk. 1, punkt 3 

På baggrund af den i indberetningsskemaet opgjorte indtægtsramme ønsker selskabet en midlertidig pris-

nedsættelse svarende til, at forrentningen for 2016 kommer til at udgøre det maksimale tilladte på 3,568%. 

Ikke behandlede ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen samt andre reguleringer i forhold til indbe-

retningsskemaet ønskes anset for reguleringer til det indtastede beløb under midlertidige tarifnedsættelser, 

således at driftsoverskuddet fastholdes på det maksimale tilladte for året. 

Differencer i forbindelse med opkrævning til dækning af Energibesparelser 

Selskabet opkræver løbende til energibesparelser ved forbrugerne i takt med de forpligtelser, der er for de 

enkelte respektive år. I den forbindelse er der ved udgangen af året anvendt mere TDKK 8.696 til køb af 

Energibesparelser, end der er opkrævet ved forbrugerne. Af dette beløb forventes TDKK 7.926 opkrævet i 

2017 i forbindelse med de pålagte sparemål for 2017 og de resterende TDKK 193 i 2018. 
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DKK MWh Pr. MWh 

Ikke opkrævet ultimo 2015 11.532.290 24.039 480 

Køb i 2016 4.831.920 10.076 480 

16.364.210 34.115 480 

Opkrævet i 2016 -7.667.850 -15.810 485 

Til opkrævning 2017 og 2018 8.696.360 18.305 475 

Det skal bemærkes, at selskabet har været i dialog med Energitilsynet og Energistyrelsen omkring retten 
til at indregne omkostninger til Husets Energi i energibesparelser. Der er således udover ovenstående 

TDKK 4.832 medtaget TDKK 702 til Husets Energi i felt 13.1. Beløbet er medtaget med baggrund i Husets 
Energis arbejde med at oplyse og klarlægge muligheden for energibesparelser for såvel husejere som 
sommerhusejere. 

Omkostninger til nettab 

Selskabet har opgjort omkostningen til nettab for 2016 til DKK 11,8 mio. svarende til 18.474.725 kWh. 
Dette svarer til en gennemsnitspris på DKK 0,64 pr. kWh. Hertil kommer en korrektion på DKK 2,9 mio. 

vedrørende tidligere år som følge af saldoafregninger, årsopgørelser fra køb af nettab mv. Selskabet har 

haft svært ved at opgøre en præcis mængde på disse korrektioner og samtidig med, at disse korrektioner 

ikke vedrører 2016, findes det ikke retvisende at medregne disse korrektioner ved opgørelse af gennem-

snitsprisen for 2016. Modsætningsvis bør det samlede beløb fremgå af skemaet til beregning af forrent-
ningsprocenten for 2016. Som følge heraf er den faktiske omkostning til nettab inld, korrektioner tidlige-
re år medtaget i felt 6.2, hvorimod den opførte mængde i felt 6.2 er beregnet, således at der fremkommer 

en gennemsnitspris på DKK 0,64, svarende til prisen på nettab pr. kWh købt til nettabet i 2016. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for RAH Net A/S, CVR nr. 25 8o 96 61 for regule-

ringsåret 2016 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer 
for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejled-
ning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2017 (bekendtgørelsen). 

Regnskabet, der udgør en delmængde af RAH Net A/S' eksterne årsregnskab, indeholder i henhold til be-

kendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrørende den bevillingspligtige aktivitet. 

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 2016 opkrævede indtægter og opgørelse af RAH 
Net A/S' fremtidige reguleringspris for netvirksomheden. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i selskabets årsregnskab og i overensstemmelse 

med bekendtgørelsen. Regnskabspraksis ifølge bekendtgørelsen afviger på visse områder fra den regn-
skabspraksis selskabet anvender i årsregnskabet. 

Reguleringsregnskabet 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 bevillingspligtige aktivitet herunder provenu fra 

RAH Net A/S' egne nettariffer, abonnementsindtægter og modtagne tilslutningsafgifter fra distributions-

virksomheden. Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 40 år svarende til afskrivningsperio-

den for de anlæg, som tilslutningsafgifterne vedrører. 

Herudover indeholder posten andre indtægter, som selskabet opnår ved driften af den bevillingspligtige 

aktivitet. 

Driftsmæssige indtægter er korrigeret for indtægter vedrørende energispareaktivitet. 

Nettab 

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

nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger. 
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Regnskabspraksis 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. Afskriv-
ning på arbejder for tredjemand og PSO-aktiver indgår ikke. 

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 netvirk-
somheden. Netaktiver omfatter således distributionsnet, transformere, kabelskabe, tilhørende grunde og 
bygninger og it-udstyr (hardware og software) i det omfang, at det anvendes til driften af nettet. 

IT til overvågning (f.eks. SRO anlæg) og it til kommunikation med målere, forbruger og systemaftagere, 

herunder Datahub, anses 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 regulato-

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

mer. 

PSO-aktiver indgår ikke. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår. 
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,i -.1 l',.;,71,, .),(,-1.-1-.. 
5.? Ansøges der om forhøjelse af indtægtsrammen for 2016 som følge af tab padebflorerl Nej 
5.2 Tab pa debrtorer i penoden 1. apnl 2016 til 31 december 2016'  
5.3 Hel eller delvis dækning af tab* - 
5.4 Forhøjelse af indtægtsrammen for tab pir debitorer - 
5.6 Tab pa debitorer i bastsaret 2004 252.364 

Vælg ja eller nej i listen 
kr. 

Er. 

Er. 

kr. 

9 ?trete afviklede og opeteede difference 

9.1 Årets dokumenterede afmkling af differeneei I virksomhedens tav°, fra tidligere ai 

9.2 Arets opstaede drfference i virksomhedens favør 

9.3 Arets opstaede difference i forkrugeirres favør 

7.019.000 

2.857.360   

RAH Net A/S 

CVR-nr.: 25809661 

Reguleringsregnskab 2016 
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: 

http://enerclitilsvnet.dk/el/selvbetienincl-netselskabedrequlerinqsreqnskaber/  
Kun hvide felter skal udfyldes 

-,1 , j1 f rr,7-111A,.1; ,i1J1, 

11 Dnftsm(essige indtægter 93 945.802 
1 2 Heraf andre indtægter 25.384 
1.3 Er der i 2016 sket et bortfald af andre indtægter? Nej 

Hvisle, da udfyldes pkt 13.1 •:-.:•:•:•:::•::• 
131 Tilsvarende indtægter i 2004  

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvai 55.724.187 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nej listen 

kr. 

kr. 

      

  

2 Omkostninger 

   

       

   

DrIfisoinkostninger 33.401.928 kr, 

       

       

3. Leveret m.ngde 

3.1 leveret mængde elektricitet 

    

 

588.537.539 

 

kWh 

    

kr 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Er. 

Er. 

.--.. NetlikiiVel 

4 1 Værdi af netaktiver pr 1 januar 2016 505 643.302 
4.2 Korrektion tfm. fus« 120.375.990 
4.3 Eventuelle pnmokorrektioner 0 
4.4 Arets samlede investeringer 44.257M74 
4.5 Arets afsknvninger 31.994.544 
4.8 Arets afgang af netaldiver 2.844.842 
4.7 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2016 635.637.880 

`Tab på debitorer, som ikke skyldes elhandelsvirksomheders manglende betalinger, indberettes ikke ipkf. 5 Z men skel fortsat indgå i reguleringsregnskabets driftsomkostninger I pkt. 2.1. 
"'Evt. indkomne beløb anført i pkt. 5.3 skal også indgå som negative omkostninger i pkt 

2016 

kWh 

kr. 

kr/kWh 

2004 
6.? Fysisk nettab 8.791 038 22 968.773 
6.2 Nettabsomkostning 7.621 074 14.730.333 
6.3 Gennemsnitlig arirg pris for nettab 0,41 0,64 

,...iskiiii•iukIn'sniL 
7 1 Er der i 2016 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprompper% Nej 

Hvis la, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændnngen  

72 Paørker praksisændringen opgørelsen af dnftsmæssrge indtægter eller leveret mængde kWh? Nej 
Hm la. da udfyldes pkt 8.4 oweller 8.6  

Vælg ja eller nej i listen 

Vælg ja eller nej I listen 

kr. 

kr. 

Praksissendring, der påvirker opgørelsen al driftsmirssrge indtægter 

i 3 Driftsmæssge indtægter 12004 55.394.637 
7 4 DrIftsmæssige indtægter i 2004 efter korrekton fol praks,sændring • .• 

. .. 

 

Frekailleandnng der påvirker opgørelsen al leveret mængde 

  

      

7.5 Leveret mængde 12004 

   

456.952 533 

    

7.6 Leveret mængde 12004 efter korrektion for praksNændring 

6. Permonsakt1v'er  
8.1 Permionbaktiver pi 1 januar 2016 0 kr. 
8.2 Arets afskrivninger pa pensionsaktiver 0 kr. 
8.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2016 - kr. 

kWh 

kWh 

kr. 

kr. 

kr. 

10 Afvikl' len for difference, virksomhedens favør 

2016 2017 2018 
10.1 Arets opståede difference 2857360  

10.2 Midlerbdig tenfnedsastlelse 1.256.290 i*: ::•:•:  
10.3 Beholdt difference som ønskes opkræveti2017 og/eller 2018 1.601.070 ...-:::::::.'..:,: : .:i: '•", : :.: :.::.:.:ir 
10.4 Opkrævning af difference opstaet r 2016 :.•::',.E.,".r.: 1.601.070 

11 Afviklingaplan for differencer i forbru ornes favør 

2016 2017 2018 
11.1 Forventet indtægtsramme :,E,:.:: r'..:.',•:•.:.....::,:: 

11.2 Forventede driftsmæssige indtægter ..,,,J.:, • .__, :..,: 

11.3 Planlagt afinklet difference' • .._. :• - . 
_ 

11.4 Overført difference (pnmo) - - 
11.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halver) - 

11 6 Arets opståede difference .'•:.: '::.riii::::iE :::.:::ii'..~.: .: 
11 7 Årets ahnklede difference 

11.8 Samlet difference (medio) - - 
11.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2. halver) - - 
11.10 Samlet difference inkl, forrentning til forbrugerne (ultimo) . _ 

`Planen udformes således, al differencen opstaet 12016, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2018. 

12.1 Forrentningsloft 3,588  
12.2 Virksomhedens foftentningsprocent 3,568  
12.3 0 naet forrentning 23./31.400   



Nej Vælg ja eller nej I listen 

!::jjt. :•itj:*jjE•:E:.. kr. 

Bindende midlertidig prIenecimettelee 

41 El der fol etaget bindende nrnidlerlrdrge prisnedsættelser r 20113? 

42 Bindende midlertidig pasneds-ettelse 

19 BemærkningertIlreguleringsregnekebet 
Der henvises til ledelsesberetningens omtale af opgørelse af nettab, 

16 Ledelseepåtegning og revbserarkirønng skal inedynndes regulerlogsregfgggt 

ndberetningen af regulennysregnskaber 2016 regis,reres først hos Energrrilsynel, nar virksomheden:: ledelse og revisor har påtegnet regnskabet Virksomhedens ledelse og revisor erklærer derved, at virksomheden 
har redegjort for alle forhold nævnt i indtægtsrammerrekendlgerrelsens § -31, ar regnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens pnneipper og Sekretariatet for Energrtilsynets vejledning ril 
indbeietning af reguleringsregnskab 2016_ 

12.4 Merforrentning kr. 

13. Energisperevdelse - 
5.533.920 131 Omkostninger til i ealiseret energibesparelse 

13.1.1 Heraf admintstrabonsomkostninger 702.000 

13.1.2 Heraf øvnge omkostninger 4.831.920 

13.2 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparende aktiviteter 8.369.850 

13.3 Har netvirksomheden i 2016 afviklet for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb til 
energibesparende aktiviteter i tidligere regnskabsar (energisparedifferencer)? Ja 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nej i listen. Hvis ja, så skal virksomheden udfylde felt 
13.3.1 eller vedlægge et bilag med en redegørelse for afviklingen. 

13.3 1 Redegørelse for afvikling offer mange henholdevia tor lidt opkrævede indtægter til eneiglbesparende aktiviteter fra tidligere fe  riskabser 
Der henvises ti ledelsesberetnings omtale heraf. 
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