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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 for Thy-Mors Energi Elnet A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing Mors, den 24. april 2018
Direktion

Lars Peter Christiansen
Adm. direktør/CEO

Bestyrelse

Søren Bertelsen
formand

Anton Kirk Toft
næstformand

Robert Hove

Lean Søndergaard Nyby

Hans Christian Krøyer

Søren Lyndrup

Ulf Ørsøe Nyborg

Konrad Sejersbøl

Carl Georg Lyngs
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Thy-Mors Energi Elnet A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Thy-Mors Energi Elnet A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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 opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
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grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
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 regnskabet, 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 sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse 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 selskabets 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.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
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ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Skive, den 24. april 2018
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Holst
statsautoriseret revisor
mne9397
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Thy-Mors Energi Elnet A/S
Elsøvej 107
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 96702200
E-mail: post@thymors.dk
Hjemmeside: www.tme-elnet.dk
CVR-nr.: 21 08 52 00
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 1. juli 1998
Hjemstedskommune: Morsø

Bestyrelse

Søren Bertelsen, formand
Anton Kirk Toft, næstformand
Robert Hove
Lean Søndergaard Nyby
Hans Christian Krøyer
Søren Lyndrup
Ulf Ørsøe Nyborg
Konrad Sejersbøl
Carl Georg Lyngs

Direktion

Lars Peter Christiansen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Resenvej 81
Postboks 19
7800 Skive
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2017

2016

2015

2014

2013

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Bruttofortjeneste

64.704

57.839

48.946

55.858

60.572

Resultat før finansielle poster

26.163

20.158

-3.841

20.508

28.249

Resultat af finansielle poster

-1.062

-3.156
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6.943

2.619

Årets resultat

19.890

13.145

-2.441

22.674

25.082

Balancesum

1.052.050

1.050.032

1.018.071

1.071.029

1.142.970

Egenkapital

805.399

797.861

785.450

815.751

821.785

Investering i materielle anlægsaktiver

-29.168

-43.187

-74.341

-77.344

-53.327

Balance

Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

2,5%

1,9%

-0,4%

1,9%

2,5%

76,6%

76,0%

77,2%

76,2%

71,9%

2,5%

1,7%

-0,3%

2,8%

3,0%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

6

Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at eje og drive eldistributionsnet i henhold til bevilling efter elforsyningsloven i Thy,
på Thyholm og på Mors.
Bevilling til netvirksomhed, der blev opdateret af Energistyrelsen i forbindelse med den pr. 1. januar 2010
foretagne fusion med Thy Højspændingsværk Net A/S, er gældende for en 20-årig periode fra udstedelsen.
Bevillingen udløber den 13. december 2023.
Da netvirksomhed, i henhold til bevilling efter Elforsyningsloven, fastsættes og reguleres af Energitilsynet,
er selskabet underlagt bekendtgørelser, regler mv. fra denne myndighed.
Selskabet kan inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning drive virksomhed med eldistribution eller anden tilknyttet virksomhed. Herudover kan selskabet drive anden elforsyningsvirksomhed, såfremt aktiviteten udøves i et selskab med begrænset ansvar.
Sammen med en række netselskaber i Midt- og Vestjylland har selskabet indgået aftale med Scanenergi
A/S om rådgivning vedrørende fremskaffelse af energibesparelser fra erhvervskunder og andre
elforbrugere med elforbrug over 100.000 kWh pr. år. For elkunder med årligt forbrug under 100.000 kWh
varetages energirådgivningen af Thy-Mors Energi Service A/S i samarbejde med HusetsEnergi.dk, der er
ejet af Scanenergi-koncernen.
Selskabets forhold varetages af Thy-Mors Energi Service A/S via indgåede drifts- og administrationsaftaler. Thy-Mors Energi Service A/S indgår i samme koncern som selskabet. Begge selskaber er - via ThyMors Energi Holding A/S - 100% ejet af Thy-Mors Energi A.M.B.A.
Udvikling i året
Selskabets primære aktiviteter i 2017 har ikke været påvirket af særlige driftsmæssige forhold, og året har
forløbet tilfredsstillende med kun få utilsigtede afbrydelser af elforsyningen. Den gennemsnitlige årlige
afbrydelsestid af netkunderne blev i 2017 på ca. 9 minutter (svarende til en ”oppetid” på 99,998%) i
forhold til en gennemsnitlig afbrydelsestid i 2016 på ca. 11 minutter.
Selskabets elforsyningsnet er således - som i tidligere år - fortsat godt og stabilt, og elforsyningsnettet til og
med 10 kV er (afsluttende i efteråret 2016) nu kabellagt fuldt ud, hvilket bidrager til en forøgelse af en i
forvejen meget stabil elforsyning. Ved udgangen af 2017 resterer der kun ca. 12 km luftledning (på 60 kVniveau).
Transporten af el udgjorde i 2017 i alt 473.265 MWh mod 463.718 MWh i 2016, svarende til en stigning på
ca. 2%.
AMR-projektet, der indebærer overgang til automatisk hjemtagning af måleraflæsninger hos samtlige
netkunder, blev færdiggjort med udgangen af 2016. I 2017 er vi påbegyndt udnyttelse af de synergier, som
færdiggørelsen af AMR-projektet har muliggjort. Med denne investering (på samlet ca. DKK 65 mio. i
2014-2016) kan vi nu løbende følge med i forbrugsudviklingen hos alle netkunder. Med overgangen til
AMR er det slut med selvaflæsning.
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Med denne investering får vi - udover korrekte og automatiske målervisninger fra samtlige netkunder eksempelvis også mulighed for at vurdere elnettets tilstand, afsløre strømtyve og skifte transformere rundt
i el-systemet efter faktisk belastning. AMR giver os det rette værktøj til at vurdere, hvor der skal investeres
i net-udbygning, og hvor elnettet fortsat kan bære yderligere forbrug med den nuværende udbygning. Vi får
derfor nu mulighed for at udnytte elnettets tidligere investeringer langt bedre, end vi hidtil har haft
mulighed for at gøre - og kan dermed både udskyde investeringer og nedbringe nettab.
Omfanget af de pålagte krav til realisering af energibesparelser for 2017 udgør knap 16 GWh, hvilket stort
set er uændret i forhold til de pålagte krav for 2016.
Selskabets resultat før skat udgør et overskud på TDK 25.101. Resultatet sammensætter sig af et
driftsresultat på TDKK 26.163 og resultat af kapitalandele og finansielle poster på TDKK -1.062. Skatten af
årets resultat udgør en udgift på TDKK 5.211. Resultatet efter skat udgør et overskud på TDKK 19.890, som
anses for tilfredsstillende.
Der er i 2017 investeret i alt TDKK 29.168 i materielle anlægsaktiver mod TDKK 43.187 i 2016.
De samlede aktiver udgør pr. 31. december 2017 i alt TDKK 1.052.050, og egenkapitalen udgør TDKK
805.399.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Det forventes, at transporten af el har stabiliseret sig og vil være stabilt/svagt stigende fremover.
Vi arbejder for forøget anvendelse af elektricitet, blandt andet ved, at der kommer flere elbiler, og ved at
fossil opvarmning (olie) kan blive erstattet af f.eks. varmepumper.
Det for 2018 udarbejdede budget udviser, med de pr. 1. januar 2018 gældende nettariffer og abonnementssatser mv., en udvikling på niveau med det for 2017 realiserede resultat.
Særlige risici
Selskabet er, som alle netselskaber i Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om
indtægtsrammer og åbningsbalancer. Det betyder, at selskabet er underlagt visse begrænsninger i
omfanget og størrelsen af de indtægter, der må opkræves hos netkunderne.
Med virkning fra 1. januar 2018 indføres der en ny regulering af elsektorens netselskaber, idet regelsættet
for opgørelse af de såkaldte indtægtsrammer (herunder omkostningsrammer, forrentningsrammer,
effektiviseringskrav og benchmarking samt tillæg for nødvendige nyinvesteringer) ændres.
Beregningsmetoderne ændres, og der arbejdes fremover i indtægtsrammeperioder på 5 år. Første
reguleringsperiode omfatter således årene 2018-2022.
Grundomkostningsrammen i 1. reguleringsperiode fastsættes med udgangspunkt i de faktisk afholdte
omkostninger i 2012-2014 inklusive afskrivninger, men der sker tilpasninger som følge af ændret
aktivitetsniveau siden da - f.eks. forøgelse eller reduktion i antal tilslutninger, effektbehov eller tilslutning
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af nye forsyningsområder eller produktionsenheder, såfremt disse er betydelige.
De nærmere regler er fastsat i en bekendtgørelse, som skal administreres af Energitilsynet. Men indtil
videre har hverken Energitilsynet eller Energistyrelsen udtalt sig om, hvordan bestemmelserne i
bekendtgørelsen skal fortolkes, ligesom foreløbige indtægtsrammer, der efter planen skulle udmeldes
forud for starten af en reguleringsperiode, heller ikke er udsendt.
Med baggrund i p.t. kendte - og alene meget overordnede - informationer om den nye regulering er det
ledelsens vurdering, at selskabet vil kunne agere inden for den nye lovgivningsramme.
Begivenheder efter balancedagen
Folketinget har vedtaget ny lovgivning med krav om, at netselskaber skal have en selvstændig identitet
adskilt fra den øvrige koncern, såfremt der tillige haves bestemmende indflydelse på elhandel og/eller
elproduktion. Nyt navn og logo skal være gennemført senest 1. juli 2018.
De nye krav om identitetsmæssig adskillelse indeholder to separate krav:
 Netselskabets identitet skal adskilles fra den øvrige koncern.
 Andre selskaber, der løser opgaver for netselskabet, skal ved opgavens udførelse anvende en identitet,
som adskiller sig fra de identiteter, der i øvrigt anvendes i koncernen.
Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til regnskabsaflæggelsen ikke i øvrigt indtruffet forhold, som
har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Bruttofortjeneste
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

2017

2016

TDKK

TDKK

64.704

57.839

-38.541

-37.681

26.163

20.158

Finansielle indtægter

1

1.698

267

Finansielle omkostninger

2

-2.760

-3.423

25.101

17.002

-5.211

-3.857

19.890

13.145

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Produktionsanlæg og maskiner

2017

2016

TDKK

TDKK

886.093

875.021

6.559

27.910

892.652

902.931

46.540

45.126

2.825

2.737

49.365

47.863

942.017

950.794

Varebeholdninger

12.251

21.038

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

39.423

10.933

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

47.033

40.842

10.844

25.117

230

255

97.530

77.147

200

200

52

853

110.033

99.238

1.052.050

1.050.032

Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver

4

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

5

Anlægsaktiver

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

6
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Balance 31. december
Passiver
Note

2017

2016

TDKK

TDKK

Selskabskapital

101.000

101.000

Overført resultat

684.509

683.716

19.890

13.145

805.399

797.861

16.832

14.172

Hensatte forpligtelser

16.832

14.172

Gæld til realkreditinstitutter

36.610

39.330

Kreditinstitutter

40.000

45.000

Periodeafgrænsningsposter

90.834

86.462

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital
Hensættelse til udskudt skat

8

Langfristede gældsforpligtelser

9

167.444

170.792

Gæld til realkreditinstitutter

9

2.703

2.702

Kreditinstitutter

9

5.000

5.000

3.310

5.816

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder vedr. selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

9,10

Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser
Passiver
Resultatdisponering

7

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

11

Nærtstående parter

12

Anvendt regnskabspraksis

13

2.775

0

45.594

50.885

2.993

2.804

62.375

67.207

229.819

237.999

1.052.050

1.050.032
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

2017
Egenkapital 1. januar

101.000

683.716

13.145

797.861

0

0

-13.145

-13.145

0

1.017

0

1.017

sikringsinstrumenter

0

-224

0

-224

Årets resultat

0

0

19.890

19.890

101.000

684.509

19.890

805.399

101.000

684.450

0

785.450

0

-942

0

-942

sikringsinstrumenter

0

208

0

208

Årets resultat

0

0

13.145

13.145

101.000

683.716

13.145

797.861

Betalt ordinært udbytte
Regulering af sikringsinstrumenter til
dagsværdi ultimo
Skat af årets regulering af

Egenkapital 31. december
2016
Egenkapital 1. januar
Regulering af sikringsinstrumenter til
dagsværdi ultimo
Skat af årets regulering af

Egenkapital 31. december
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Noter til årsregnskabet
1

2017

2016

TDKK

TDKK

Finansielle indtægter
Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver

1.414

0

284

267

1.698

267

Værdiregulering af finansielle aktiver

0

529

Renteomkostninger tilknyttede virksomheder

0

12

2.760

2.882

2.760

3.423

Årets aktuelle skat

2.775

0

Årets udskudte skat

2.660

3.649

5.435

3.649

5.211

3.857

224

-208

5.435

3.649

Produktionsanlæg og maskiner

Materielle anlægsaktiver under udførelse

TDKK

TDKK

Andre finansielle indtægter

2

Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

3

Skat af årets resultat

der fordeler sig således:
Skat af årets resultat
Skat af egenkapitalbevægelser

4

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar

1.321.632

27.910

Tilgang i årets løb

0

29.168

Afgang i årets løb

-250

0

50.519

-50.519

1.371.901

6.559

Overførsler i årets løb
Kostpris 31. december
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Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Ned- og afskrivninger 1. januar

TDKK

TDKK

0

39.196

0

Ned- og afskrivninger 31. december

485.808

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

886.093

6.559

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre tilgodehavender

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

59.089

5.502

Tilgang i årets løb

0

88

59.089

5.590

-13.963

-2.765

1.414

0

-12.549

-2.765

46.540

2.825

Kostpris 31. december
Værdireguleringer 1. januar
Årets værdireguleringer
Værdireguleringer 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

6

Materielle anlægsaktiver under udførelse

446.612

Årets afskrivninger

5

Produktionsanlæg og maskiner

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier og
abonnementer.
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7

2016

TDKK

TDKK

Resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret

8

2017

19.890

13.145

19.890

13.145

14.172

10.522

2.436

3.857

224

-207

16.832

14.172

-20.642

-19.639

37.641

35.660

-167

-179

0

-1.670

16.832

14.172

Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat 1. januar
Årets indregnede beløb i resultatopgørelsen
Årets indregnede beløb på egenkapitalen
Hensættelse til udskudt skat 31. december
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Låneomkostninger
Skattemæssigt underskud til fremførsel

9

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2017

2016

TDKK

TDKK

Gæld til realkreditinstitutter
Efter 5 år

25.783

28.509

Mellem 1 og 5 år

10.827

10.821

Langfristet del

36.610

39.330

Inden for 1 år

2.703

2.702

39.313

42.032
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Langfristede gældsforpligtelser (fortsat)
2017

2016

TDKK

TDKK

Kreditinstitutter
Efter 5 år

20.000

25.000

Mellem 1 og 5 år

20.000

20.000

Langfristet del

40.000

45.000

Inden for 1 år

5.000

5.000

45.000

50.000

Efter 5 år

78.862

75.246

Mellem 1 og 5 år

11.972

11.216

Langfristet del

90.834

86.462

Inden for 1 år

2.993

2.804

93.827

89.266

Periodeafgrænsningsposter

10 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i efterfølgende år.

11

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Pant og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:
Der er stillet pant i de samlede netaktiver til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter.
Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået aftale med Scanenergi A/S om at indkøbe el til dækning af nettab i selskabets netområde
frem til og med 2022.
Koncernens kapitalselskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede
beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Thy-Mors Energi Holding A/S, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens kapitalselskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.
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12 Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Thy-Mors Energi A.M.B.A.

Ultimativt moderselskab

Thy-Mors Energi Holding A/S

Moderselskab

Øvrige nærtstående parter
Thy-Mors Energi Elsalg A/S

Tilknyttet virksomhed

Thy-Mors Energi Fibernet A/S

Tilknyttet virksomhed

Thy-Mors Energi Service A/S

Tilknyttet virksomhed

Transaktioner
Mellemregning med Thy-Mors Energi Service A/S forrentes på markedsmæssige vilkår.
Administrations- og driftsaftaler indgået med Thy-Mors Energi Service A/S afregnes på markedsmæssige vilkår.

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for det ultimative moderselskab Thy-Mors Energi A.M.B.A.
Navn

Hjemsted

Thy-Mors Energi A.M.B.A.

Nykøbing Mors

Koncernrapporten for Thy-Mors Energi A.M.B.A. kan rekvireres på følgende adresse:
Elsøvej 107
7900 Nykøbing Mors
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Årsrapporten for Thy-Mors Energi Elnet A/S for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2017 er aflagt i TDKK.
Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 og til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet for
Thy-Mors Energi A.M.B.A. har selskabet undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Regnskabsmæssig sikring
Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for
sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat for så
vidt angår den effektive del af sikringen. Den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Resulterer den
sikrede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen,
fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den sikrede transaktion i en indtægt eller en omkostning, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen,
fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor den sikrede transaktion indregnes. Beløbet indregnes i samme post som den sikrede transaktion.
Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sik-
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ring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller associerede virksomheder,
indregnes direkte i egenkapitalen for så vidt angår den effektive del af sikringen, mens den ineffektive del
indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af el indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering har fundet sted inden
årets udgang, hvilket opgøres på grundlag af måleraflæsning pr. regnskabsårets afslutning.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, energiafgifter, opkrævning til overliggende net samt
offentlige forpligtelser.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter el-køb til brug for nettab.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til drift og vedligeholdelse af ledningsnettet opdelt
på de forskellige spændingsniveauer samt administrative omkostninger.
Selskabet har ingen personaleomkostninger, idet der er indgået drifts- og administrationsaftaler med ThyMors Energi Service A/S.
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne kapitalselskaber. Selskabsskatten fordeles mellem de
sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Indregningen og målingen af elforsyningsnettet ved selskabets stiftelse er fremkommet på baggrund af de
til Energitilsynet indrapporterede mængder og skønnede restlevetider af de enkelte aktiver, hvorefter der
på baggrund af Energitilsynet for branchen fastsatte standardværdier af og levetider for aktiverne er
beregnet en værdi af aktiverne pr. 1. januar 2000. Grunde, hvorpå der er placeret strømførende aktiver,
transformere mv., indgår i netværdien og er indregnet til offentlig ejendomsværdi pr. 1. januar 2000.
Bygninger på disse grunde indgår i elforsyningsnettet til standardpris.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Produktionsanlæg og maskiner

15-45 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Aktiver med en kostpris på under DKK 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
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Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter aktier og andre ejerandele, hvor
den samlede ejerandel udgør mindre end 20%, der måles til dagsværdien på balancedagen.
Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter indestående på deponeringskonti, som endnu ikke er frigivet
samt udlån. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter garantbeviser.
Kapitalandele, som ikke er handlet på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.
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Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret
kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen
som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgræsningsposter indregnet som forpligtelser omfatter væsentlige periodiserede
investeringsbidrag samt udligningsbidrag til tilslutning af decentral produktion og indtægtsføres i takt
med, at anlægsinvesteringerne afskrives.
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Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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