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Direktion 

Peter Christiansen 
direktør 

Ledelsespåtegning 

Reguleringsregnskabet for Thy-Mors Energi Elnet A/S for reguleringsåret 2016 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 2017 om "Indberetning af reguleringsregnskab 2016" samt Energitilsy-
nets retningslinjer af april 2017 om "Indberetning af afvildingsplaner for differencer". 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (DKK) 98.675.000 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (DKK) 49.334.000 

3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 473.552.187 

4.7 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (DKK) 852.313.000 

9.1 Afvikling af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år (DKK) 17.000.000 

Differencen i virksomhedens favør pr. 31. december 2016 vil blive indregnet i tarifferne for 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 
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 Thy-Mors Energi Elnet A/S' fremtidige regulerings-
pris. 

Nykøbing Mors, den 31. maj 2017 

pwc 



Den uafhængige revisors erklæring 
Til direktionen for Thy-Mors Energi Elnet A/S og Energitilsynet 

Konklusion 

Vi har revideret reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2016 for Thy-Mors Energi Elnet A/S, 
CVR-nr. 21 o8 52 oo. 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 tilhørende ledelsespåtegning. Reguleringsregnskabet for regule-
ringsåret 2016 udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt an-
visningerne i Energitilsynets vejledning af april 2017 om "Indberetning af reguleringsregnskab 
2016" (i det følgende kaldet "Energitilsynets retningslinjer og bekendtgørelse"). 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2016 (DKK) 98.675.000 

2.1 Driftsomkostninger i 2016 (DKK) 49.334.000 
3.1 Leveret mængde i 2016 (kWh) 473.552.187 

4.7 Værdi af netaktiver 31. december 2016 (DKK) 852.313.000 

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. 
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Den uafhængige revisors erklæring 

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. 

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. 
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Den uafhængige revisors erklæring 

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 el-
forsyning 

Ledelsen er ansvarlig for, at virksomhedens opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra 
tidligere år på i alt DKK 17.000.000, jf. punkt 9.1 i reguleringsregnskabet for 2016, er dokumente-
ret og i overensstemmelse med bekendtgørelse 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". 

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 
17.000.000, 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 

Henrik Holst 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsesredegørelse 

Oversigt over indsendte dispensationsansøgninger, der ikke er behandlet af Energi-
tilsynet i 2016 

Selskabet har indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsramme vedrørende udskiftning af måle-
re til fjernaflæsning for 2016 samt for nødvendige nyinvesteringer. Herudover er der indsendt an-
søgninger tidligere år, som ikke er færdigbehandlet af Energitilsynet. Disse ansøgninger er endnu 
ikke behandlet og indarbejdet i indtægtsrammen. 

Afvikling af differencer vedrørende Bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 § 31 stk. 
punkt 2 

Selskabet havde estimeret en indtægtsramme ekskl. energibesparelser for 2016 på DKK 86,6 mio. 
med tillæg af differencer tidligere år på DKK 17,0 mio. eller i alt DKK 103,6 mio, ved fastsættelse af 
tarifferne for 2016. De driftsmæssige indtægter for året blev på DKK 98,7 mio., og den endelige ind-
tægtsramme endte på DKK 96,7 mio., som med tillæg af afviklet difference på DKK 17,0 mio. giver 
en difference i selskabets favør for året på DKK 15,0 mio., som selskabet ønsker at opkræve i 2018. 

Der foreligger herudover en afviklingsplan for øvrige differencer fra tidligere år, jf. Energitilsynets 
afgørelse af 23. august 2016 j. nr. 12/09072 samt forhøjelse af indtægtsrammen j. nr. 16/06381 og 
15/05640 begge af 21. december 2016. 

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

Årets forrentningsprocent er i skemaet opgjort til 1,1%, og der er således ikke tale om merforrent-
ning i 2016. Hertil kommer effekten af forhøjelser, jf. ovenstående ansøgninger omkring forhøjelse 
af indtægtsrammen, hvor beløbet på nuværende tidspunkt ikke kendes. Beløbet vil dog ikke være af 
en størrelse, som bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. 

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 DKK 20,2 mio. 
mere til køb af energibesparelser, end der er opkrævet ved forbrugerne. Af dette beløb forventes 
DKK 7,9 mio. opkrævet i 2017 i forbindelse med de pålagte sparemål for 2017 og de resterende DKK 
12,3 mio. i 2018 og 2019. 

Mængde MWh Beløb pr. MWh 

Lager primo 56.503 28.147.425 498 

Mål 2016 -15.963 -7.981.500 500 

Lager ultimo 40.540 20.165.925 497 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Thy-Mors Energi Elnet A/S er aflagt i overensstemmelse med bestem-
melserne i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregn-
skab af april 2017. 

Regnskabet, der udgør en delmængde af Thy-Mors Energi Elnet A/S' samlede eksterne årsrapport, 
indeholder i henhold til bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrøren-
de den bevillingspligtige aktivitet. Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven. 

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. 

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. 

Energispareaktivitet 

Faktisk opkrævede indtægter i forbindelse med energispareaktiviteter er opgjort til samme beløb 
som omkostninger til opnåelse af de faktiske opnående besparelser for året. Den opgjorte indtægt 
indgår ikke i de driftsmæssige indtægter. 

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. 
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Regnskabspraksis 

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. 

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 

regulatoriske regnskab. Eksempler på sådanne aktiver er domicilbygninger og administrative løn-
og finanssystemer. 

PSO-aktiver indgår ikke. 

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

CVR-nr.: 21085200 

Reguleringsregnskab 2016 
Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: 

http:llenergitilsvnet.dkielkglvbetieninq-netselskaber/reouleringsfecinSkabed 

Kun hvide felter skal udfyldes 

trfe.i 

98.675.000 1 1 Drfftsmæssige indtægter 

1.2 Heraf andre indtægter 0 
1.3 Er der 12016 sket et bortfald af andre indtægter? Nej 

Hvislet da udfyldes pkt 131  
1.3 1 Tilsvarende indtægter 12004  
1 4 Viderefakturenng til overliggende net-og systemansvar 38.456.000 

kr. 

kr. 

Vælg ja eller nejilisten 

kr. 

kr, 

 

3 Leveret meen de 

3 '1 Leveret mængde elektricitet 473.552.187 

4 Netaktiver 

853.636.000 41 Værdi af netaktiver pr 1 tanuar 2016 

4.2 Korrektion rfrnfusion 

4.3 Eventuelle primokorrekhonei 

4.4 Årets samlede investennger 36.359.000 
4.5 Arets afskierninger 37.682.000 
4.6 Årets afgang af netaktiver 

4 7 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2016 852.313.000 

5 Tab på debrfoter 

Nej 5.1 Ansøges der um forhøjelse af indtægtsrammen for 2516 som følge af tab pa debrtorer? 

5.2 Tab pa debitorer I penoden 1. april 2016 til 31. decembei 2016' . 
. 

5.3 Hel eller delvis dækning et tab"' ::, ;:i:.::1 " 

5.4 Forhøielse af indtægtsrammen for tab pa debitorer - 

5.5 Tab pa debitorer i basisaret 2004  

Vælg ja eller nej I listen 
kr. 

kr. 

kr 

kr. 

'Tab pa debitorer, som ikke skyldes elhandelsvirksomheders manglende betalinger, indberettes ikke i pkt. 52, 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 2016 

kWh 

kr. 

kr/kWh 

6.1 Fystsk nettab 30.707.030 17.844.294 
6.2 Nettabsomkostning 9990.734 12.619.948 
6.3 Gennernsnithg arlig pris for nettab 0,32 0,71 

7. Prakarszandrin r 

Nej Vælg ja eller nej i listen 

Vælg ja eller nej i listen 

7 1 E, deri 2016 foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper? 

Hyls la, da vedlægges reguleringsregnskabet en redegørelse for ændringen 

7.2 Pavirker praksiseendnngen opgørelsen af driftsmæssige indtægter eller leveret mængde kWh" Nej 
Hvis ja da udfyldes pkt 8.4 og/eller 8.6 

Preksistendrmg, der påvirker opgørelsen af drkftsmanærge indtægter  

7 3 Driftsmæssige indtægter 12064 

7.4 Driftsmæssige indtægter I 2004 efter korrektion for praksisændring 

kWh 

kWh 

kr. 

kr. 

kr. 

PrakalarendrIng, der 'Mærker opgørelsen af leveret mængde 

358.351 872 75 Leveret mængde [2004 

7 6 Leveret mængde i 2004 efter korrektion for makstsændring 

8.7 Pensionsaktiver p, 1 januar 2016 

8.2 Amts afskrminger pa pensionsaktiver 

8.3 Pensionsaktiver pr. 31. december 2016 

1 Amts dokumenterede afvikling af d fferencerivirksomhedens favør fra tidlIgere ar 17.000.000 kr. 

kr. 

kr. 

9.2 Aretsopstaecle difference ,virksomhedens favør 14.979.870 
9.3 Årets opstaede difference i forbrugernes favør 

10. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør 

2016 2017 2018 
101 Årets opstaede difference 14.979.870 

'.."'::. !!:.i.:: ''.:::: 
10.2 Midlertidig terifnedsættelse  

. - • 

10.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet 12017 og/eller 2018 14.979.870  
10.4 Opkrævning_ af difference opstset i 2016 ::iii:i:::.:: .2::iii.:::, 14.979.870 

11 Afviklingsplan for differencer i forbrugernes tenor 

2016 2017 2018 
til Forventet Indtægtsramme . ':':::::::.::::.•,,1,:".':,:,1". ,:: 

.. ..f."."-""..."...  

- 
0 

11.2 Forventede driftsmæssige indtægter' 
- :::,.: ***:', 0 

11.3 Planlagt afviklet difference' :.:, :E:=,, ::::::::: - 
11.4 Overført difference (primo) - 

11.5 Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halver) - - 
11.6 Årets opstaede difference - .:i!: ;-: : :.:.. ••• :::: 

11.7 Årets afviklede difference 

11.8 Samlet difference (medio) - - 
11.9 Forrentning til forbrugerne af difference (2 halver) - 

- 
- 

11.10 Samlet difference inkl. fon entning til forbrugerne (ultimo) - 

'Planen udformes saledes, at differencen opstaet i 2016, inklusiv forrentning til forbrugerne, er afviklet inden udgangen af 2016. 

ik Opgørelse af forrentnigak .. " 
12.1 Forrentrengsloft 3,568 

12.2 Virksomhedens forrentntngsprocent 1,109 

12.3 Opnaet forrentning 9.638.870 

pct. 

pct. 

kr. 

kr 

kWh 



14 Bindende midlertidig prisnedsættelse 

4 I Er der foretaget bindende midlertidige pri,ntdsættel,er 120161 

14.2 Bmdende midlerbdig prisnedsættelse 

Ne 

16 Ledelsespetegning og revisorerklrenng skel medsendes reguleringsregnskabet 

Indberetningen at regulenngsregnskebei 2016 registreres fsrs, nos Energallsynen. nar ,ksomhedens ledelse og reasor har pategnet regnskabet Virksomhedens ledelse og revisor erklærer derved at wksomheden 
har redegjort for alle forhold nævnt I indtseglsrammebakendtgi,helsens § 31 ar regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens principper og Sekretariatet for Energarlsynets vejledning til 
indberetning af reguleringsregnskab 2016 

Vælg ja eller nej i listen 

kr. 

15. Bemærkninger til regulenngsregnsksbet 
Se ledelsesberetning 

kr. 12.4 Merforrentning 

13En ei• del 

131 Omkostninger til realiseret energibesparelse 

13.1 1 Heraf adminetrationsomkostninger 0 

13.12 Heraf øvrige omkostninger - 

13.2 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparende aktivrteter 15.963.000 

13.3 Har neherksomheden 12016 afieldet for meget henholdsvæ for lidt opkrævede beløb hl 
energrbesparende aktiviteter i tidligere regnskabsar (energisparedifferencer)? Ja 

r. 

r. 

r. 

r. 

ælg 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 af for mange henholdsvis for lidt opkreevedu indtægter til ...nergib pnrende aktiviteter frs tidll ere nskabsor 
Se ledelsesberetningen 
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