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Nord Energi Net A/S, CVR.nr. 25 39 92 69 

Bilag 1, Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for 2016 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor 
klasse C virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet af lov om elforsyning.   

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet ud fra årsrapporten. 

Forskelle mellem anvendt regnskabspraksis i årsrapporten og reguleringsregnskabet er som tidligere. 

Indtægter og omkostninger vedrørende energispareaktiviteter er fratrukket driftsmæssige indtægter og 
driftsomkostninger i reguleringsregnskabet. 

Indregnede indtægter eller omkostninger vedrørende differencer over for forbrugere bliver korrigeret i 
de driftsmæssige indtægter, således at indtægterne i reguleringsregnskabet opgøres uden denne regn-
skabsmæssige indregning af differencer. 

Regnskabsposten "Arbejde udført for egen regning" i årsrapporten reklassificeres til posten "Driftsom-
kostninger" i reguleringsregnskabet.  

Viderefakturering fra overliggende net fratrækkes fra "Nettoomsætning" og "Køb af el m.v." i årsrap-
porten. Nettabsomkostninger vedrørende overliggende net og eget net er medtaget i "Driftsomkostnin-
ger" i reguleringsregnskabet. 

Udgiftsførte målere er aktiveret i reguleringsregnskabet. Dette medfører en tilpasning af "Eksterne om-
kostninger", "Afskrivninger" og "Netaktiver". 

Regnskabsposten "Avance/tab ved salg af anlægsaktiver" er i årsrapporten klassificeret som andre 
driftsindtægter/andre driftsomkostninger. I reguleringsregnskabet reklassificeres denne post til ”Andre 
eksterne omkostninger” eller ” Andre driftsindtægter”. 

”Afskrivninger” og ”anlægsaktiver” reguleres for regnskabsmæssige afskrivninger på andre anlæg end 
netaktiver. 

Indtægter, afskrivninger og netaktiver reguleres for indtægter, afskrivninger og investering i PSO-akti-
ver. 

Der indregnes indtægter fra investeringsbidrag i reguleringsregnskabet, som ikke er indregnet i årsregn-
skabet.  

Driftsførte demonteringsomkostninger vedrørende forventede nødvendige nyinvesteringer er fratrukket 
"Eksterne omkostninger" og aktiveret under ”Netaktiver”. 

Finansielle poster i årsrapporten indgår ikke i reguleringsregnskabet. 

Selskabet har ikke sideordnet aktivitet. 

Netaktiver, samlet 

Netaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter 
anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor netakti-
vet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede netaktiver omfatter kostprisen omkostninger til 
materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostnin-
ger. 

Eldistributionsnettet, der blev indskudt i forbindelse med virksomhedens stiftelse den 1. januar 2000, er 
beregnet på grundlag af de af Energitilsynet fastsatte standardværdier med fradrag af beregnede akku-
mulerede afskrivninger. Disse aktiver afskrives lineært over den forventede restlevetid. 

Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstider. Den forventede brugstid for aktiver 
i distributionsnettet er 3 til 40 år. Aktiver, som købes eller sælges i årets løb, afskrives forholdsmæssigt. 

Netaktiver omfatter kollektiv elforsyningsnet samt grunde og bygninger til brug for strømførende an-
læg, herunder netstationer med tilhørende bygninger, grunde og elmålere. 
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Herudover har selskabet ikke yderligere materielle anlægsaktiver i reguleringsregnskabet. 

Øvrige forhold 

Endnu ikke-godkendte og endnu ikke-ansøgte nødvendige nyinvesteringer 

Nødvendige nyinvesteringer medtages, når Energitilsynet har godkendt disse. Indsendte, mens endnu 
ikke-godkendte ansøgninger, oplyses særskilt, og indgår ikke i den foreløbige beregning af årets diffe-
rence.  

Arbejde pålagt af tredjemand 

Arbejde pålagt af tredjemand omfatter arbejde vedrørende kabelomlægning, flytning af installationer 
m.v. betalt af tredjemand. 

Omsætningen og omkostninger er opgjort ud fra foreliggende registreringer. 

Fjernaflæste målere 

Tillæg til indtægtsrammen for fjernaflæste målere medtages i regnskabet, når Energitilsynet har god-
kendt disse. 

Energispareaktiviteter 

Indtægter for energispareaktiviteter opkræves ikke særskilt på selskabets fakturaer. Indtægter for ener-
gispareaktiviteter sættes derfor lig med de opkrævede omkostninger for kapitel 3 omkostninger. 

 



Nord Energi Net A/S

CVR-nr.: 25399269 Ja

Nej

Reguleringsregnskab 2016

Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/

Kun hvide felter skal udfyldes

1. Indtægter og viderefakturering

162.093.274 kr.

420.525 kr.

Nej Vælg ja eller nej i listen

0 kr.

77.907.833 kr.

2. Omkostninger

62.189.068 kr.

3. Leveret mængde

854.173.394 kWh

4. Netaktiver

1.322.196.339 kr.

0 kr.

0 kr.

50.354.449 kr.

70.150.488 kr.

71.806 kr.

1.302.328.494 kr.

5. Tab på debitorer

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr. 

-                                                 kr. 

-                                                 kr. 

912.829                                         kr. 

*Tab på debitorer, som ikke skyldes elhandelsvirksomheders 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.

6. Nettab

2004 2016

35.701.902 47.260.507 kWh

12.954.890 20.239.163 kr.

0,36 0,43 kr./kWh

Ja

7. Praksisændringer

Nej Vælg ja eller nej i listen

Nej Vælg ja eller nej i listen

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af driftsmæssige indtægter

118.442.350 kr.

kr.

Praksisændring, der påvirker opgørelsen af leveret mængde

899.463.798 kWh

kWh

8. Pensionsaktiver

0 kr.

0 kr.

-                                                 kr.

4.4 Årets samlede investeringer

1.1 Driftsmæssige indtægter

1.2 Heraf andre indtægter

1.3 Er der i 2016 sket et bortfald af andre indtægter?

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 1.3.1

1.3.1 Tilsvarende indtægter i 2004

1.4 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar

2.1 Driftsomkostninger

3.1 Leveret mængde elektricitet

4.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2016

4.2 Korrektion ifm. fusion

4.3 Eventuelle primokorrektioner

6.3 Gennemsnitlig årlig pris for nettab

4.5 Årets afskrivninger

4.6 Årets afgang af netaktiver

4.7 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2016

5.1 Ansøges der om forhøjelse af indtægtsrammen for 2016 som følge af tab på debitorer?

5.2 Tab på debitorer i perioden 1. 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

6.1 Fysisk nettab

6.2 Nettabsomkostning

7.1 Er der i 2016 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper?

      Hvis ja, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen

7.2 Påvirker praksisændringen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh?

      Hvis ja, da udfyldes pkt. 8.4 og/eller 8.6

7.3 Driftsmæssige indtægter i 2004

7.4 Driftsmæssige indtægter i 2004 efter korrektion for praksisændring

7.5 Leveret mængde i 2004

7.6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for praksisændring

8.1 Pensionsaktiver pr. 1. januar 2016

8.2 Årets afskrivninger på pensionsaktiver

8.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2016



9. Årets afviklede og opståede difference

0 kr.

-                                                 kr.

(10.512.645)                                   kr.

10. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør

2016 2017 2018

-                                                 kr.

kr.

kr.

kr.

11. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør

2016 2017 2018

kr.

kr.

-                                                 -                                                 kr.

-                                                 -                                                 (846.268)                                        kr.

-                                                 (423.134)                                        (423.134)                                        kr.

(10.512.645)                                   kr.

-                                                 -                                                 -                                                 kr.

(10.512.645)                                   (10.512.645)                                   (10.512.645)                                   kr.

(423.134)                                        (423.134)                                        (423.134)                                        kr.

-                                                 (846.268)                                        (1.692.536)                                     kr.

*Planen udformes således, at differencen opstået i 2016, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2018.

12. Opgørelse af forrentning

3,568                                             pct.

1,448                                             pct.

19.241.073                                    kr.

-                                                 kr.

13. Energispareydelse

17.182.513 kr.

kr.

17.182.513                                    kr.

17.182.513 kr.

Nej

13.3.1 Redegørelse for afvikling af for mange henholdsvis for lidt opkrævede indtægter til energibesparende aktiviteter fra tidligere regnskabsår

14. Bindende midlertidig prisnedsættelse

Nej Vælg ja eller nej i listen

kr. 

15. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

16. Ledelsespåtegning og revisorerklæring skal medsendes reguleringsregnskabet

9.1 Årets dokumenterede afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år

11.4 Overført difference (primo)

9.2 Årets opståede difference i virksomhedens favør

9.3 Årets opståede difference i forbrugernes favør

10.1 Årets opståede difference

10.2 Midlertidig tarifnedsættelse

10.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2017 og/eller 2018

10.4 Opkrævning af difference opstået i 2016

11.1 Forventet indtægtsramme

11.2 Forventede driftsmæssige indtægter*

11.3 Planlagt afviklet difference*

13.1.1 Heraf administrationsomkostninger

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)

12.1 Forrentningsloft

12.2 Virksomhedens forrentningsprocent

12.3 Opnået forrentning

12.4 Merforrentning

13.1 Omkostninger til realiseret energibesparelse

14.1 Er der foretaget bindende midlertidige prisnedsættelser i 2016?

14.2 Bindende midlertidig prisnedsættelse

Der mangler tillæg for indsendte, endnu ikke godkendte nødvendlige nyinvesteringer samt tillæg for fjernaflæstemålere for 2016. Se tilsendte redegørelse efter §31. Afvikling af difference er også beskrevet i 
redegørelsen efter §31, hvortil der henvises.

Indberetningen af reguleringsregnskabet 2016 registreres først hos Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet. Virksomhedens ledelse og revisor erklærer derved, at virksomheden 
har redegjort for alle forhold nævnt i indtægtsrammebekendtgørelsens § 31, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energitilsynets vejledning til 
indberetning af reguleringsregnskab 2016.

13.1.2 Heraf øvrige omkostninger

13.2 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparende aktiviteter

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

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.










