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LEDELSESPÅTEGNING

Reguleringsregnskabet for NOE Net A/S for regulerings-

året 2016 er aflagt i overensstemmelse med

bestemmelserne i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016

om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

transmissionsvirksomheder omfattet af lov om

elforsyning, Energitilsynets vejledning af april 2017 om

"Indberetning af reguleringsregnskab 2016" samt

Energitilsynets retningslinjer af april 2017 om

"Indberetning af afviklingsplaner for differencer".

Reguleringsregnskabet for 2016 udviser følgende

hovedtal:

1.1 Driftsmæssige indtægter (kr.)

2.1 Driftsomkostninger (kr.)

3.1 Leveret mængde (kwh)

4.8 Værdi af netaktiver 31. dec. (kr.)

9.1 Afvikling af differencer i virk-

somhedens favør fra tidligere år (kr.)

55.237.799

23.864.282

443.997.849

501.088.620

o

Jeg 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 regnskabs-

praksis, der er anvendt l selskabets eksterne årsrapport for

regnskabsåret 2016, dog med visse undtagelser - der

henvises til afsnittet om anvendt regnskabspraksis, hvor

forskelle omtales. Jeg finder endvidere den samlede

præsentation af reguleringsregnskabet med tilhørende

redegørelse for fuldstændig og retvisende.

Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse kan

således danne grundlag for Energitllsynets kontrol af de l

2016 opkrævede indtægter og NOE Net A/S' fremtidige

reguleringspris, dog med mulighed for en eventuel

korrektion som følge af indsendt ansøgning vedrørende

forhøjelse af reguleringsprisen for 2016 som følge af

nødvendige nyinvesteringer i 2016, jf. omtale i

ledelsesredegørelse.

Holstebro, den 30. maj 2017

Direktion,

Lars Naur
Direktør



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til NOE Net A/S (ansvarlig part) og Energitilsynet

Konklusion

Vi har revideret reguleringsregnskabet for reguleringsåret
2016 for NOE Net A/S, CVR-nr. 28 85 52 06. Regulerings-

regnskabet omfatter skemaet benævnt "Regulerings-

regnskab 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 tilhørende ledelses-

påtegning. 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 "Indberetning af reguteringsregnskab
2016" (i det følgende kaldet "Energitilsynets retningslinjer

og bekendtgørelse").

Reguleringsregnskabet for 2016 udviser følgende hoved-

tal:

1.1 Driftsmæssige indtægter (kr.)

2.1 Driftsomkostninger (kr.)

3,1 Leveret mængde (kwh)

4.8 Værd! af netaktiver 31. dec. (kr.)

55.237.799

23.864.282

443.997.849

501.088.620

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 yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar Ifølge disse

standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regulerings-

regnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overens-

stemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(lESBA'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.

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regulerings-
regnskabet for reguleringsåret 2016 i overensstemmelse

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.

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 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

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 regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af reguleringsregn-
skabet.

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 fej linfor-
mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-

sættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den Interne kontrol med
relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, .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 oplys-
ninger, 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 indtægtsrammerfor 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 O

kr., jf. punkt 9.1 i reguleringsregnskabet for 2016 er
dokumenteret og i overensstemmelse med bekendt-
gørelse 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".

l tilknytning til vores revision af reguleringsregnskabet er

det i overensstemmelse med § 30 i bekendtgørelse n r. 195
af 4. marts 2016 om indtægtsrammerfornetvirksomheder

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 O kr., jf. punkt 9.1 i regulerings-

regnskabet 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.

Lemvig, den 30. maj 2017

Vestjysk Revision

SliatsaytoriserStrevisionsaktieselskab

(rik Bjerre
Statsautoriserétt revisor



LEDELSESREDEGØRELSE

Leveret mængde

Selskabet har leverancer til solcelleanlæg med nettoafreg-

ning. l mængderne l regulerlngsregnskabet er indregnet

overskudsproduktion for nettoafregnede solcelleanlæg.

Årets investering i netaktiver

Årets Investeringer i netaktiver udgør i altt.kr. 38.021.

Nødvendige nyinvesteringer

NOE Net A/S ansøger sideløbende med indberetning af

reguleringsregnskabet om forhøjelse af reguleringsprlsen

efter reglerne om nødvendige nyinvesteringer. Ansøgning

for 2016 er indsendt separat til Sekretariatet for

Energitilsynet ultimo maj 2017. Der er for reguleringsåret

2016 ansøgt om en forhøjelse af indtægtsrammen på i alt

t.kr. 32.460 som følge af nødvendige nyinvesteringer i

2016. Ansøgninger vedrørende tidligere år er alle ansøgt

og godkendt af Energitilsynet.

Redegørelse vedrørende afvikling af differencer i

henhold til bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016,

§31, stk. l, punkt 2

Reguleringsregnskabet udviser ifølge foreløbige

beregninger en difference i selskabets favør på t.kr 14.530

før midlertidig tarifnedsættelse og t.kr. 9.175 efter

midlertidig tarifnedsættelse.

Redegørelse vedrørende forrentning i henhold til

bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016, § 31, stk. l,

punkt 3

På baggrund af den forventede indtægtsramme for

året, som foreløbig er beregnet til t.kr 69.768, kan årets

reguleringsmæssige overskud beregnes til t.kr. 18.235,

og forrentningen i 2016 kan beregnes til 3,568% af

forrentningsgrundlaget. Da Energitilsynet har udmeldt

en tilladt forrentning på 3,568%, foreligger der således

ikke merforrentning. Da indtægtsrammeloftet således

er nået, vil eventuelle forhøjelser af indtægtsrammen

som følge af godkendte nødvendige nyinvesteringer for

2016 blive anset som en midlertidig tarifnedsættelse.

Gennemgang af bagudrettede indtægtsrammer for

2005-2015

Gennemgangen af NOE Net A/S' bagudrettede

indtægtsrammer for årene 2005-2015 er afsluttet i

2016. Gennemgangen har resulteret i korrektioner til

den bagudrettede reguleringsprls og indtægtsramme.

Disse korrektioner er indarbejdet i regulerings-

regnskabet for 2016.

Holstebro,/d9n 30. maj 2017

Lars Naur
Direktør



REGNSKAB SPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Reguleringsregnskabet for NOE Net A/S er aflagt i

overensstemmelse med bestemmelserne i bekendt-

gørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksom-

heder.

Regnskabet, der udgør en delmængde af NOE Net A/S'

samlede eksterne årsrapport, indeholder i henhold til

bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre

oplysninger vedrørende den bevillingsmæssige aktivitet.

Formålet med aflæggelse af dette regnskab er at vise et

regnskab for selskabets bevillingsmæssige aktivitet, der

kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de 12016

opkrævede indtægter og NOE Net A/S's fremtidige

reguleringspris for distributionsvirksomheden.

Reguleringsregnskabet er udarbejdet l overensstemmelse

med principperne i årsregnskabsloven. Desuden er

reguleringsregnskabet udarbejdet l forhold til den

regnskabspraksis, der følger af bestemmelserne i

bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer

for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder,

Energitilsynets vejledning om indberetning af regulerings-

regnskab af april 2017 med tilhørende vejledning for

afvikling af differencer samt selskabets eksterne

årsrapport. Der er anført præcisering af regnskabspraksis

for udvalgte områder.

Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven.

Der indgår ikke sammenligningstal i regnskabet.

Reguleringsregnskabet er i overensstemmelse med

Energitilsynets retningslinjer.

Præcisering af regnskabspraksis for

udvalgte områder

Driftsmæssige indtægter
Driftsmæssige indtægter indeholder indtægter fra den

bevillingsmæssige aktivitet, herunder provenu fra NOE

NetA/S's egne nettariffer og abonnementsindtægter.

Herudover indeholder posten andre indtægter, som

virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige

aktivitet.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende

den bevillingsmæssige aktivitet, herunder køb af

netydelser, eksterne omkostninger, tab på salg af aktiver

og personaleomkostninger.

Nettab

Selskabets nettab er estimeret ud fra målinger af den

transporterede elektricitet. Omkostningerne ved nettab

indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og

indeholder omkostninger vectr. PSO, betaling til

overliggende net og køb af el på markedsvilkår samt de

hertil hørende omkostninger. Desuden indgår udligning af

nettab i opsamlingsnet i den samlede nettabsomkostning

og dermed i driftsomkostningerne.

Tab på debitorer

Tab på debitorer, som ikke skyldes engrosafregning af

elhandelsvirksomheder, er medtaget under driftsomkost-

ninger. Dette princip er anvendt siden 2004.

Der har i 2016 ikke været tab i forbindelse med

engrosafregning af elhandelsvirksomheder.

Afskrivninger

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på

netaktiver. Tab vedrørende afhsendede netanlæg indgår

ikke under afskrivningerne, men er i stedet inkluderet

under årets driftsomkostninger. Afskrivninger sker efter

de i indtægtsrammebekendtgørelsen fastlagte afskriv-

ningshorisonter. Demonterlngsomkostninger i forbindelse

med kabellægningen tillægges kabellægningsprojekterne

og dermed i afskrivningerne.

Netaktiver

Værdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i

bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer

for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksom-

heder.



REGULERINGSREGNSKAB 1/1 - 31/12 2016

[2. Omkostninger

12.1 Drifts omkostning e r

3.UwretmsBngdo

3.1 Leveret mængde elektricitet

1^Indts@tero^^refa
1.1 Driftsmæssige indtægter

1.2 Heraf andre indtægter

1.3 Er der l 2016 skel ol bortfald at andre indlsgler?

Hvis ia. da udMdespkL 1.3.1

1.3.1 Tilsvarende Indlæglerl 2004

1.4 N/idsrefakturering (i) overliggende net-og systemansuair

;>^^^g%^:^^^^^^::Æ:^?A^^::^l

kf.

ikr.

HAalg ja ellerne) l listen

kr.

4, Ne (aktiver

i-4.1 Værdi afnetaktiverpr. 1,januar2016

4.2 Korrektion ifm. fusion

4.3 Eventuelle primokorrektioner

I^^Ae^samfedeii'^st^
14.5 Årets afskrivninger

4.6 Årets afgang afnetaktivsr

I4.7 Værdi af nelakBwr pr. 31. december 2016

486.015.5931kr.

5. Tab på dabftorsr

15.1 Ansøges derom fortiøjetse afindiæglsrammen for 2016 som folge af tab på debitorer?

[5.2 nbpå debitorer! perioden 1,a|)n! 2016 lil31.decemb8r2016'

15.3 Hel eller cle!usdaknma^fuib"_

|5dfortiojslssafi"djtegtsrammen(or^

5.5 Tab pé debitoren basiséret2p04

Nej
«f!smssm:mfSssmsx:sm

[ Vælg Ja eller nej i listen

Ikr.

Ikr.

Ikr.

Ikr.

'Tab på dsbitorer, som ikke skyldes elhandslsvif1<somhedeis manglende betalinger, indberettes ikkå ipkt 5.2, nien skal fortsat indgå i regulenngsregnskabets {frinsomkostfiSngeri pkt 2. 't.

**Evt indkomne t)Qtet> antørt l pkt 5.3 sl<al også indgå som negaSve omkostninger i pkL 2.1.

16.1 Fysisk netlab

16.2 Nettabs omkostning

|6.3 Gennemsnitlig artig pris fornetlab

17. Praksis ændringer

0.28

9.409.8551kWh

0.53|krAWh

|7.1 Erderi 2016 foretagel ændringen regnskabsmæssige sksn eilerregrtskabsprinapper?

Hvis Ja, da wdlægges regytenngsfegnskabe^^

|7^2 Påvirker prakslsændringenopgflfelsen af driftsmæssige indtægter elterleveret mængde kV\^?

Hvis ja, da udfoldes pkt 8.4 og/elier8.6

Nej
^^^^^^^^^^j^^Aty:^
Nej

:sg%:^i;SS»i«^U?K|w|

Vælg Ja eller nej i listen

Vælg ja ellemej i listen

[Praksiseendrfnø. der påvirkorbpgaretson af driftsmæssige Indtægter

17-3 Dridsmæsslga Indtægter i 2004

[7.4 Driftsmæssige indtæsleri 2004 efler korrektion for praksisændring ^tssssmæsss^w
52.758.3551kr.

Ikr.

IPrakstsændring.derpSwkerppøpfBlsen^a

j7,5 Leveret mængde i 2004

7.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion før praksis ændring

489.350.000

l8.PensIohsakttvér:

|8.1 PensionsakSverpr. 1.januar2016

18.2 Årets afskrivninger på pensions aktive r

l8.3Penslonsaktiwrpr.31. december 2016

kWh
kWh

Olkr.

Ikr.



3. Årets afviklede ofiopstéede difference
9.1 /rets dokumenterede afnkling af differencer i virksomhedens fauar fra tidligere er

93. A-ets opståede difference i virksomhedens fawr

9.3 A-ets opståede difference l forbrugernes favør

o
14.530.193

IIO.Wvlkllnssplan for differencer l vlrtisomhedensfaror

10.1 Afåts opståede difference

110.2 Mdleitidlg lanfnedsandse

10.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet 12017 og/eHer2018

10.4 Opiaæwlng af difference opstået t 2016

H.AfvikHngspIanfordtfferenccrlforfarugernesfayor

11,1 Forventet indtasfltsramme
11 JZFofwntededrinsmæssige indtægter*

11.3 Planlagt aMUal diderence-

11.4 Overfort difference (primo)

11.5 Forrentning til fbrbrugeme afowrfartdifference (1.ha(vår)

11.6 Arøts opståededifference

11.7 Adsafuklede difference

11.8 Samlet difference (medio)

11.9 ForrenlnlnQ tif forbrugerne af difference (2. halvér)

11.10 Samlet difference inkl.forrentntng (il forfarugems(uttimo)

2016

is'

;ss

2017 2018

;3:

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2016, inklusiv forrentning SI Ibftirugome. eraMkfåtfnden udgangan af 2018.

12. Opfloretse af forrentning

12.1 Forrenlningslon

12^yrksomhedons forfcnlnings procent

12.3 Opnået forrentning

12.4Merforrentning

3.568

3,568

18.235.039

|pct.
|pd.
Ito.

Ikf.

[IS.Bierfltsparevdslse

13.1 Omkostninger til realiseret energibesparelse

13.1.1 Heraf adminlstrationsomkostninser

13.1.2 Heraf Bwigeomtrøslninger

13.2 Indtægter opkræwt i forbindelse med energibesparende akUvifeler

113.3 Har neluiksomheden 12016 aMMet for megel henholdsws tor lidl opkæwde belob til
energibesparende aktjyleler j tidiigere regnskabsår (energis pare difference f)?

l Vælg ja eltor nej l listen. Hus ja. si skal uiksomheden udyde fell
[13.3.1 elterwdtægge et bilag med en redessrelse foraMklingen.

|13MRadeg°aIseforaMk|I"8aff°rm

isssiiS
:-::-;:.;:.: ^:-: ^:-::.: :t:-: ;^M

i14. Bindende mldlsrtidfs prisnedsænelse

14.1 Er der forelagel bindende midleitldl8ep»lsnedssU«!ser|2gi6?

14.2 Bindende midlertidig prisnedsættelse
Ne) |Vs]gjaeHerne)lllslen

Ikf.

IIS.BemaarknlngertilreeytertngsreBnsltabet

116. LBdfiIsespfitesnIrifl og revisorerittartna skal medsendes nautertngsregRSltabet

jlndberétnlngen af reguleringsregnskabet 2016 registreres tørst hos Energitilsynet, når vfrksomhedens ledelse og revisor har pSlegnetresnskabeLVrksomhedens ledelse og revisor erfdærerdenÆd.
jat^rksomheden harredegjort tor alle fortiold nævnt i indtægtsrammebekendtgørelsens § 31, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med érsregnskabsfowna principper og Sekretarialet for
ISnefgifilsynets wjiedningtil Indberetning afregularingsfegnskab 2016.



BILAG l - SPECIFIKATION AF OPGØRELSE AF
NETAKTIVER

Netaktiverne i reguleringsregnskabet er opgjort på følgende måde (opgjort i t.kr.):

Materielle anlægsaktiver ifølge eksternt årsregnskab 625.333

+decentral udligning (periodisering under passiverne) (19.556)

-grunde og bygninger (ekskl. grunde og bygninger for strømførende anlæg) (37.286)

-materielle anlægsaktiver under udførelse (67.402)

Netaktiveri reguleringsregnskab 501.089

Der er ikke foretaget praksisændring i forhold til opgørelsen af netaktiver i 2015.


