
Til Forsyningstilsynet 

Ledelsesberetning i henhold til§ 3 stk. 2 nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1048 af 28. maj 2021 
om netvirksomheders reguleringsregnskab 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Selskabets hovedaktivitet består i at stille distributionsnet og tilhørende tekniske anlæg til rådighed for 
elhandelsselskaber. Den administrative styring af selskabet foregår i moderselskabet Hurup Elværk 
AmbA. 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 

Virksomhedens driftsmæssige indtægter i reguleringsregnskabet udgør 3.768.938 kr. mod 4.248.198 
kr. sidste år. Årets resultat før finansielle poster udgør -532.201 kr. Ledelsen anser ikke årets resultat 
for tilfredsstillende, men som forventet i henhold til rammevilkårene. 

Virksomhedens forventede udvikling 

Det forventes at selskabets driftsresultat for 2022 er på niveau med 2021. 



Anvendt regnskabspraksis 

Reguleringsregnskabet for Hurup Elværk Net A/S for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med lov 
om elforsyning og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder bekendtgørelse nr. 1127 
af 1. juni 2021 om indtægtsrammer for netvirksomheder, bekendtgørelse nr. 1048 af 28. maj 2021 om 
netvirksomheders reguleringsregnskaber. 

Reguleringsregnskabet er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning 
om netvirksomheders reguleringsregnskaber dateret marts 2022. 

Der henvises i øvrigt til anvendt regnskabspraksis, som beskrevet i selskabets årsrapport med de nød 
vende korrektioner som følge af bekendtgørelse nr. 1127 af 1. juni 2021 med senere ændringer, som 
angivet i note 1 "Afstemning mellem reguleringsregnskabet og årsrapport i henhold til§ 3 stk. 2 nr. 1 i 
bekendtgørelse 1048 af 28. maj 2021 om netvirksomheders reguleringsregnskab" 

Opgørelsen og anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til 2020. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn og regnskabsprincipper 

Ingen ændringer i regnskabsmæssige skøn og regnskabsprincipper. 
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Note 1 - Afstemning mellem reguleringsregnskabet og årsrapport i henhold til § 3 stk. 2 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1048 af 28. maj 2021 om 
netvirksomheders reguleringsregnskab 

Hurup Elværk Net A/S har foretaget følgende afstemning mellem oplysningerne i årsrapporten og reguleringsregnskabet: 

Årsregnskab Korrektion 1 Korrektion 2 Reguleringsregnskab 
Nettoomsætning 3.185.868 463.070 120.000 3.768.938 

Andre eksterne omkostninger -2.196.061 -463.070 -120.000 -2.779.131 

Bruttoresultat 989.807 0 0 989.807 
Af- og nedskrivninger -1.522.008 0 0 -1.522.008 
Resultat før finansielle 
poster -532.201 0 0 -532.201 

Driftsmæssige indtægter 

Driftsmæssige omkostninger 

Afskrivninger 

Korrektion 1: Nettab modregnet omsætningen i årsregnskabet 

Korrektion 2: Øvrige omkostninger modregnet omsætningen 
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Ansøgninger m.v. sendt til Forsyningstilsynet 

Følgende ansøgninger m.v. er sendt til Forsyningstilsynet: 

• Ansøgning om tillæg for myndighedsbehandling 

• Ansøgning om tillæg for realisering af energibesparelser 

Hurup, den 20. juni 2022 

Henrik Pedersen 
direktør 


