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Ledelsespåtegning 

Til Energitilsynet 

Reguleringsregnskabet for Energi Viborg Elnet A/S for reguleringsåret 2015 er aflagt i overens-
stemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, Energi-
tilsynets vejledning af april 2016 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2015" samt Energitilsy-
nets retningslinjer af marts 2016 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer". 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (DKK) 33.639.744 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (DKK) 17.369.388 

3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 164.810.308 

4.7 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (DKK) 211.584.918 

9.1 Afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år (DKK) 220.479 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for 
forsvarlige. 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 regnskabs-
året 2016. Vi finder endvidere den samlede præsentation af reguleringsregnskabet med tilhørende 
redegørelse for fuldstændig og retvisende. 

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan således danne grundlag for Energitilsynets 
kontrol af de i 2016 opkrævede indtægter og Energi Viborg Elnet A/S' fremtidige reguleringspris. 

Viborg, den 31. maj 2017 

Direktion 

Christian a 'ær 
direktør 



Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Til direktionen for Energi Viborg Elnet A/S og Energitilsynet 

Konklusion 

Vi har revideret reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 for Energi Viborg Elnet A/S, CVR-
nr. 10 03 64 61. Reguleringsregnskabet omfatter skemaet benævnt "Reguleringsregnskab 2016, af-
snit 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 tilhørende ledelsespåtegning. Reguleringsregnskabet for reguleringsåret 
2016 udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksom-
heder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i 
Energitilsynets vejledning af april 2017 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2016" (i det føl-
gende kaldet "Energitilsynets retningslinjer og bekendtgørelse"). 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (DKK) 33.639.744 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (DKK) 17.369.388 

3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 164.810.308 

4.7 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (DKK) 211.584.918 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 i alle væsentlige henseen-
der 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 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærme-
re beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af reguleringsregnskabet". Vi er 
uafhængige af virksomheden 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 henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det op-
nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i reguleringsregnskabet - begrænsning i distribution og an-
vendelse 

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 
udleveres 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 over-
ensstemmelse med Energitilsynets retningslinjer og bekendtgørelse. Ledelsen har endvidere ansva-
ret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde reguleringsregnska-
bet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

Revisors ansvar for revisionen af reguleringsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet som helhed er uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med 
en konklusion. 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 yderli-
gere 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 regnskabsbrugerne 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 højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 revi-
sionen 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 1 henhold til bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer 
for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om el-
forsyning 

Ledelsen er ansvarlig for, at virksomhedens opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra 
tidligere år på i alt DKK 220.479, jf. punkt 9.1 i reguleringsregnskabet for 2016, er dokumenteret og 
i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirk-
somheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt Energitil-
synets retningslinjer af april 2017 om "Indberetning af afviklingsplaner for differencer". 
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Erklæring afgivet af uafhængig revisor 

I tilknytning til vores revision af reguleringsregnskabet er det i overensstemmelse med § 30 i be-
kendtgørelse 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" vores ansvar at efterprøve, om 
virksomhedens opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år på i alt DKK 
220.479, 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 
bemærkninger, skal vi rapportere herom. 

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

Skive, den 31. maj 2017 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Henrik Holst 
statsautoriseret revisor 



Ledelsesredegørelse 

Afvikling af differencer vedrørende Bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 § 30 stk. 
i punkt 2 

Selskabet havde en forventning om, at den samlede difference i selskabets favør ved indgangen til 
2016 udgjorde DKK i mio. og har derfor ved fastsættelse af tarifferne for 2016 indregnet en samlet 
difference i selskabets favør på DKK 1 mio. Efter Energitilsynets gennemgang af indtægtsrammen 
for 2005-2015 viste det sig, at den samlede difference kun udgjorde DKK 220.479 ved udgangen af 
2015. Som følge heraf er der kun indtastet DKK 220.479 i felt 9.1 uagtet, at der er indregnet i mio., 
jf. ovenfor. 

Ved udgangen af 2016 er der en difference i selskabets favør på DKK 516.423, som selskabet ønsker 
at indregne i tarifferne i 2018. 

Opgørelse af årets forrentningsprocent, jf. bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 § 
30 stk. i punkt 3 

Selskabet har opgjort årets forrentningsprocent til 2,9%, jf. det indsendte skema, og der er således 
ikke tale om merforrentning i 2016. 

Differencer i forbindelse med opkrævning til dækning af energibesparelser 

Selskabet har samlet opkrævet TDKK 1.053 mere ved forbrugerne end de samlede omkostninger til 
energibesparelser i perioden 2010-2016. Selskabet vil udligne differencen i tarifferne for 2018. 

Omkostninger til nettab 

Selskabet har opgjort omkostningen til nettab for 2016 til DKK 4,2 mio, svarende til 6.228.711 kWh. 
Dette svarer til en gennemsnitspris på DKK 0,68 pr. kWh. Hertil kommer en korrektion på DKK 
2,0 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 gennemsnitsprisen for 2016. Modsætningsvis bør det samlede beløb fremgå af 
skemaet til beregning af forrentningsprocenten for 2016. Som følge heraf er den faktiske omkost-
ning til nettab inkl, korrektioner tidligere år medtaget i felt 6.2, hvorimod den opførte mængde i 
felt 6.2 er beregnet, således at der fremkommer en gennemsnitspris på DKK o,68, svarende til pri-
sen på nettab pr. kWh købt til nettabet i 2016. 
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Regnskabspraksis 
Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Energi Viborg Elnet A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmel-
serne i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmis-
sionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab april 
2017. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af Energi Viborg Elnet A/S' samlede eksterne årsrapport, 
indeholder i henhold til bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrøren-
de 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. 

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. 

Herudover indeholder posten andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevil-
lingspligtige aktivitet. 

Nettab 

Selskabets nettab er opgjort ud fra målinger. Omkostningerne ved nettab indgår i regnskabsposten 
driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår og samt de hertil hørende omkostnin-
ger vedrørende PSO og betaling til overliggende net. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver. 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 se-
nere år, fratrukket foretagne afskrivninger og værdien af aktiver, der ikke længere er i drift. 
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Regnskabspraksis 

Netaktiver indregnet i reguleringsregnskabet omfatter aktiver, der er nødvendige for driften af net-
virksomheden. 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 systemafta-
gere, 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 re-
gulatoriske regnskab. Eksempler på sådanne aktiver er domicilbygninger og administrative løn- og 
finanssystemer. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår. 
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Energi Viborg Elnet A/S 

CVR-nr.: 10036461 

Reguleringsregnskab 2016 

Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: 

http://enemitilsvnettik/el/selvbetiening-netselskaberfrequlerincisreqnskabed  
Kun hvide felter skal udfyldes 

1. Indtægter og vrtterefaktu.nng 

33.639.744 1 I Oriftsmaassige indtægter 

1.2 Heraf andre indtægter 0 
1.3 Er der i 2016 sket et bortfald af andre indtægter? Nj 

Hvis ja, da udfyldes pkt 1.3.1  
1.3.1 Tilsvarende Indtægter 12004 S:'•':::EE:: :•:: 
1.4 Viderefakturering til overliggende net-og systemansvar 14.425.985 

kr. 
kr. 
Vælg ja eller nej I listen 

kr. 
kr. 

k, 

kWh 

4 Netaktiver . 
 _ 

4 1 Værdi af netaktivei pr I januar 2016 212.418 135 
4.2 Korrektion Mil. fusion o 
4.3 Eventuelle pnmokorrektioner o 
4.4 Årets samlede investeringer 9.423.572 
4.5 Årets afskrivninger 10.256.789 
4.6 Årets afgang af netaktiver o 
47 Værdi af netaktiver pr 31. december 2016 211.584.918 

Vælg ja eller nej I listen 
kr. 
kr. 
Kr. 
kr. 

'Tab på debitorer, som ikke skyldes elhendelsvirksomheders manglende betalinger, indberettes ikke i pkt. 5.2, men skal 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. 2.1. 

2004 2018 
kWh 
kr. 

kr./kWh 

6 1 Fysisk nettab 7231.174 9.198.533 
6.2 Nettabsomkostning 3.348.757 6.237.903 
63 Gennemsnitlig årlig pris for nettab 0,46 068 

Vælg ja eller nej I listen 

Vælg ja eller nej i listen 

7 Praksisaredringer  

7.1 Er deri 2016 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabspnncipper7 
Hvis ja, da vedlægges regulenngsregnskabet en redegørelse for ændringen 

7.2 Påvirker praksisaandringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh? 1,99j 
Hvis ja, da udfyldes pkt 8.4 og/eller 8.6 

Prakeisærninng, der påvirker opgørelsen af driftemressige indtægter 
‘21111r1=kr

,
.
. 

kWh 
kWh 

kr. 
kr. 
kr. 

73 Driftsmæssige indtægter i2004 
7.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisaandnng 

Preksisaendnng. der pavirker opgørelsen af leveret  maangdell~ .211~~11/1 
165.259.826 7.5 Leveret mængde 2004 

76 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændnng ,!!!;!;!:!:!;j:::j:j!,j,:!:::j!j!j 

8 Pensioneaktivs r 
0 8.1 Pensionsaktiver pr. 1 januar 2016 

8.2 /krats afsknvninger på pensionsaktiver 0 
8.3 Pensionsaktiver pr 31 december 2016 

9, kels afviklede og opetaeov diffsrance 
220.479 km. 

kr. 
kr. 

9.1 Årets dokumenterede afvikling af differencem i virksomhedens favør fra tidligere år 
9.2 Årets opstaede difference i virksomhedens favør 516.423 
93 Arets opståede difference i forbrugernes favør 

10 Afvæbn an for differencer i vrtasomhedene favør 

2016 2017 2018 
10 1 Årets opståede difference 516.423 .::::'•:::::::.':,‘,':,''', . 
192 Midlertidig tardnecIsættelse 0 
10,3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i2017 og/eller 2018 516.423  
10.4 Opkrævning af difference opstået i 2016 . ::EiE, ::!'.! ::. 0 516.423 

11. Arviklingsplan for differencer i forbrugf.rnes favør 

2016 2017 2018 
11.1 Forventet indteegtsramme  

11.2 Forventede driftemæssrge indtægter' . :.::...::.: .. 
11.3 Planlagt afviklet difference* i:-:-:.,:.'-','.:i::•::.:',...: • • 
11.4 Overført difference <primo) _ 
11.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halvår) - 
11.6 Årets opståede difference - :~::.  
11,7 Årets afviklede difference 
11.8 Samlet difference (medio) - 
11.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2 halvår) _ 
11 10 Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo) - .. - 
'Planen udformes således, at differensen opslået i 2010, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2018. 

Kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

'19. Tab på debitorer 
5 1 Ansøges der om forhøjelse at indtægtsrammen for 2016 som følge af tab på debitorer? Nej,  
5.2 Tab på debitorer i perioden I. april 2016 til 31. december 2016'  
5.3 Hel eller delvis dækning af tab- 
5.4 Forhøjelse af indtægtsrammen for tab på debitorer - 
5.5 Tab på debitorer i basisåret 2004 137.722 



pct. 

Pct. 
kr. 

kr. 

12. Opgørelse af forrentning 

12 1 Forrentningsloft 3,568 
12.2 Virksomhedens forrentningsprocent 2,924 

12.3 Opnået forrentning 5.309.510 

124 Merforrentning - 

13. Energispareydelse 

13 1 Omkostninger til realisseet energibesparelse 2.847.138 

13.1 1 Heraf administrationsornkostninger 0 

131.2 Heraf øvrige omkostninger 2.847.138 

13.2 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparende aktiviteter 2.847.136 

133 Har netvirksomheden i 2016 afviklet for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb til 
energibesparende aktiviteter i tidligere regnskabsår (energisparedifferencei)? 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 al Rode iat-elee fol afvikling af for mange henholdsvis for lidt opkræve°. Indtægter til en,rgibesparende aktiviteter fra tidligere regnskabsar 
Der henvises til ledelsesberetning 

         

 

14. Bindand. midlertidig pnanedukttelee 

     

        

Vælg ja eller nej i listen 

  

4 I E der foretaget bindende midlertidige prisnedsættelser i 20161 

   

         

 

142 Bindende midlertidig prisnedsættelse 

      

         

15 Bemærkninger til regulenngsregnskabet 
Der henvises til ledelsesberetning med hensyn til opgørelse af nettab 

6 Ledelsespåtegning og revreorerklæring skel medsendes reguleringeregnekabet 

Indberetningen al reguleringsregnskabet 2016 regrstieree først hos Enoigitilsyner når ,irksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet Virksomhedens ledelse og revisor erklærer derved at virksomheder i 
har redegjort for alle forhold nævnt i indtaagtsrammebekendtgørelsens§ 31, at regnskabet er udarbejdet 1 ovei ensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretanatet for Energitilsynets vejledning til 
indberetning af reguleringsregnskab 20-16 
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