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Ledelsespåtegning om aflæggelse af Hjerting 

Transformatorforening’ reguleringsregnskab 
 

Til PricewaterhouseCoopers og Forsyningstilsynet 

Hjerting Transformatorforening’ tegningsberettigede ledelse har behandlet, godkendt og underskrevet 

netvirksomhedens reguleringsregnskab for regnskabsåret 2021, som netvirksomheden har indberettet via 

Virk.dk. 

Den tegningsberettigede ledelse bekræfter efter bedste overbevisning: 

– At ledelsen er bekendt med ansvaret for, at reguleringsregnskabet for 2021 er udarbejdet i 
overensstemmelse med lov om elforsyning og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, 
herunder bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 med senere ændringer om indtægtsrammer for 
netvirksomheder, bekendtgørelse nr. 1048 af 28. maj 2021 om netvirksomheders 
reguleringsregnskaber med senere ændringer. 
 

– At reguleringsregnskabet for regnskabsåret 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med 
principperne i årsregnskabsloven medmindre andet er fastsat i lov om elforsyning eller regler 
udstedt i medfør af loven. 
 

– At indberetningen af reguleringsregnskabet for regnskabsåret 2021 er retvisende og ikke 
indeholder væsentlige fejl og mangler. 
 

– At Hjerting Transformatorforening til dags dato har stillet alt regnskabsmateriale og 
underliggende dokumentation til rådighed for netvirksomhedens revisor.  
 

– At reguleringsregnskabet for regnskabsåret 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med 
Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber. 

Såfremt udarbejdelsen af reguleringsregnskabet afviger fra Forsyningstilsynets vejledninger, gør ledelsen 

særskilt opmærksom på dette i ledelsesberetningen med angivelse af, hvorledes indberetningen metode 

og resultatmæssigt afviger fra den i vejledningen beskrevne metode. 

 

Hjerting, den 30. juni 2022 

 

Hjerting Transformatorforening 
 

 

Dennis Schrøder 

driftsleder  
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Uafhængig revisors erklæring 
 

Uafhængig revisors erklæring om Hjerting Transformatorforening’s aflæggelse af reguleringsregnskab 

 

Til Hjerting Transformatorforening og Forsyningstilsynet 

Vi har fået til opgave at afgive en erklæring om, hvorvidt punkt 1 til og med punkt 15 i indberetningen af 

reguleringsregnskabet for regnskabsåret 2021 for Hjerting Transformatorforening, CVR-nr. 14 59 61 19, er 

udarbejdet i overensstemmelse med lov om elforsyning (herefter elforsyningsloven) og de 

bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), bekendtgørelse om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber (herefter regnskabsbekendtgørelsen) samt Forsyningstilsynets vejledning om 

netvirksomheders reguleringsregnskaber jf. også bilag 1 i regnskabsbekendtgørelsen. 

Vores erklæring omfatter reguleringsregnskabets punkt 1 til og med punkt 9, og punkt 13 til og med punkt 

15, i indberetningen. 

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Hjerting Transformatorforening og 

Forsyningstilsynet og kan ikke anvendes til andet formål. 

Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for, at reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med 

elforsyningsloven og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder 

indtægtsrammebekendtgørelsen, regnskabsbekendtgørelsen og energisparebekendtgørelsen, samt 

Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber jf. også bilag 1 til 

regnskabsbekendtgørelsen. 

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 

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt 

reguleringsregnskabets punkt 1 til og med punkt 9, og punkt 13 til og med punkt 15, i indberetningen er 

udarbejdet i overensstemmelse med elforsyningsloven og de bekendtgørelser der er udstedt i medfør 

heraf, herunder indtægtsrammebekendtgørelsen, regnskabsbekendtgørelsen, samt Forsyningstilsynets 

vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber jf. også bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen. 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed 

end revision eller review af historiske finansielle oplysninger samt yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vi har herudover 

udført vores revision i overensstemmelse med Forsyningstilsynets revisionsinstruks, jf. bilag 2 til 

regnskabsbekendtgørelsen.  

PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender 

således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer 

vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for 
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de 
grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, 
fortrolighed og professionel adfærd samt etiske krav gældende i Danmark.  
 
Som led i vores undersøgelser har vi kontrolleret, at reguleringsregnskabets punkt 1 til og med punkt 9, og 

punkt 13 til og med punkt 15, i indberetningen for Hjerting Transformatorforening er udarbejdet i 

overensstemmelse med elforsyningsloven og de bekendtgørelser der er udstedt i medfør heraf, herunder 

indtægtsrammebekendtgørelsen og regnskabsbekendtgørelsen samt Forsyningstilsynets vejledning om 

netvirksomheders reguleringsregnskaber jf. også bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabets punkt 1 til og med punkt 9, og punkt 13 til og med punkt 

15, i indberetningen for 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 

elforsyningsloven og de bekendtgørelser der er udstedt i medfør heraf, herunder 

indtægtsrammebekendtgørelsen jf. også bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen samt Forsyningstilsynets 

vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber, jf. også bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen.   

 

Aarhus, den 30.  juni 2022 

 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 77 12 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Riis 

Statsautoriseret revisor 

mne32174 
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Ledelsesberetning 
 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med elforsyningsloven, LBK nr. 840 af 15. 

august 2019, og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, bekendtgørelse nr. 2649 af 28. december om 

indtægtsrammer for netvirksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 

1469 af 10. december 2018 om netvirksomheders reguleringsregnskaber (herefter 

regnskabsbekendtgørelsen) samt Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber. 

Reglerne stiller en række krav til dokumentation og redegørelse af en række regnskabsoplysninger for 
selskabet. Reglerne er overholdt i det nedenstående reguleringsregnskab, for at give et fyldestgørende 
indtryk af de regulatoriske forhold i selskabet. Vi har tilføjet enkelte elementer for at opnå 
fuldstændighed, således at alle krav er mødt.  
 
Selskabet forventer indtægtsrammen i næste reguleringsperiode (2023 – 2027) rekalibreres ud fra de 
fulde realiserede omkostninger i nuværende reguleringsperiode (2018 – 2022). 
 
Eksogene forhold har medført at selskabets omkostninger som dækkes af omkostningsrammen i perioden 
2018 til 2021 har oversteget omkostningsrammen med mere end 5 %.  
 
 
 

Indtægter fra den bevillingspligtige aktivitet 

Selskabets indtægter fra den bevillingspligtige aktivitet udgjorde i 2021 2.541 TDKK. 

Indtægterne kan afstemmes til årsrapporten på følgende grundlag: 
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Driftsomkostninger 

Selskabets omkostninger fra den bevillingspligtige aktivitet udgjorde i 2021 1.317 TDKK. 

Omkostningerne kan afstemmes til årsrapporten på følgende grundlag: 

 

Årets investeringer 

Selskabets historiske aktivbase er investeringer idriftsat inden den 1. januar 2018. Den historiske 

aktivbase udgør 2.744 TDKK ultimo 2021.  

Selskabets fremadrettede aktivbase er investeringer idriftsat efter den 31. december 2017. Disse udgør 

6.182 TDKK ultimo 2021. 

Selskabets aktiver i den eksterne årsrapport og selskabets regulatoriske regnskab kan afstemmes således: 

 

 Årets afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver til brug for 

den bevillingspligtige aktivitet. Afskrivningen foretages med lige store årlige beløb over den 

standardlevetid, som fremgår af bilag 1 til indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 42.  

Selskabets afskrivningsgrundlag består af både nye og gamle anlæg, hvortil afskrivningsgrundlaget 

reduceres når et anlæg udgår.  
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Leveret mængde   

Årets leverede mængde udgør 13.659.257 kWh og opgøres med udgangspunkt i den faktisk leverede 

mængde. Dette sker i henhold til reguleringsregnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 10, om opgørelse af 

den leverede mængde.  

 

Nettab – omkostninger og mængder 

Selskabets omkostning til nettab udgør 148 TDKK. Det fysiske nettab der ligger til grund for den 

indberettede nettabsomkostninger jf. reguleringsregnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 12 udgør 

150.956 kWh, som er opgjort i henhold til § 4, stk. 1, nr. 11.  

 

Opgørelse af målere og stationer 

Selskabet har opgjort antal målere til 3.138 ultimo 2021. Selskabet har opgjort antal stationer til 0 ultimo 

2021.  

 

Redegørelse vedrørende ændrede skøn eller regnskabsprincipper med væsentlig 

betydning  

Selskabet har ikke ændret regnskabsmæssige skøn og regnskabsprincipper i forhold til sidste års 
reguleringsregnskab.  

 

Redegørelse vedrørende arbejder for 3. mand  

I henhold til reguleringsregnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 25 og § 30 har der i 2021 ikke været 
foretaget arbejde i regning for 3. mand hvor indtægter og omkostninger har skullet adskilles fra den 
regulerede aktivitet. 

 

Ansøgninger om justeringer af indtægtsrammen 

Jævnfør reguleringsregnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 2 indeholder reguleringsregnskabet 

dokumentation for netvirksomhedens eventuelle ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen efter §§ 
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18 og 20 og om forhøjelse af omkostningsrammen og justering af det samlede forrentningsgrundlag efter 

§§ 24-33, jf. § 36, stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

Nedenstående investeringer og omkostninger er opgjort i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse. 

 Henvisning Drifts- 
omkostninger (TDKK) 

Investering (TDKK) 

Omkostninger til 
myndighedsbehandling 

§ 26, stk. 3, nr. 3 
128.327  

Omkostninger til dækning 
af nettab 

§ 18  
Ikke specificeret  

Omkostninger til 
straksafskrivning på 
fjernaflæste målere. 

 
  

 

Energispare 

Selskabet har afholdt omkostninger og indtægter til energispareaktiviteter. Energispareordningen ophørte 

ultimo 2020. I henhold til Forsyningstilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab 2021 

skal omkostninger til energispareaktiviteter, som er afholdt og bogført i 2021, indberettes under § 4, stk. 2 

i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, og dermed indgå i de regulatoriske driftsomkostninger. Indtægter 

til energispareordningen som er bogført og afholdt i 2021 indberettes under § 4 stk. 1 i 

reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, og dermed indgå i de regulatoriske indtægter.   

I henhold til Forsyningstilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab 2021, skal indtægter 

og omkostninger til energispareaktiviteter yderligere indberettes under punkt 15 i reguleringsregnskabet.  

 

I 2021 har Hjerting Transformatorforening haft indtægter til energispareaktiviteter på 14 TDKK.  

 

I 2021 har Hjerting Transformatorforening haft omkostninger til energispareaktiviteter på 0 TDKK. 

 

Regnskabspraksis 
Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for Hjerting Transformatorforening distributionsvirksomhed er aflagt i 

overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder med senere ændringer samt bekendtgørelse om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber nr. 1496 af 12. december 2018. Indtægtsrammerne for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning samt anvisningerne i 

Forsyningstilsynet fundet i de ovenstående bekendtgørelser.   

Formålet med aflæggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivitet, 

der kan danne grundlag for Forsyningstilsynet kontrol af de i 2021 opkrævede indtægter og Hjerting 

Transformatorforening’ fremtidige reguleringspris for distributionsvirksomheden. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. I forhold 

til den regnskabspraksis, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse 969 af 27. juni 2018 om 

indtægtsrammer for net virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om 
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elforsyning samt anvisningerne i Forsyningstilsynet bekendtgørelse om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber nr. 1469 af 10. december 2018.   

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, herunder provenu fra 

net tariffer, abonnementsindtægter, gebyrer og modtagne tilslutningsafgifter fra 

distributionsvirksomheden.  

Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 30 år, svarende til afskrivningsperioden for de anlæg, 

som tilslutningsafgifterne vedrører. 

Herudover indeholder posten andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillings-

pligtige aktivitet. 

Nettab 

Selskabets nettab er estimeret ud fra målinger af den transporterede elektricitet. Omkostningerne ved 

nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår samt de 

hertil hørende omkostninger vedrørende PSO og betaling til overliggende net. 

Netaktiver og afskrivninger 

Værdien af selskabets netaktiver er opgjort i henhold til bestemmelserne i kapitel 7 i 

indtægtsrammebekendtgørelsen og bekendtgørelse om netselskabers reguleringsregnskaber.  


