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1 Ledelsespåtegning 

 

Ledelsespåtegning om aflæggelse af N1 Randers A/S´ reguleringsregnskab 

 

Til statsautoriseret revisionspartnerselskab Deloitte og Forsyningstilsynet 

N1 Randers A/S´ tegningsberettigede ledelse har behandlet, godkendt og underskrevet netvirksomhedens 

reguleringsregnskab for regnskabsåret 2021, som netvirksomheden har indberettet. 

Den tegningsberettigede ledelse bekræfter efter bedste overbevisning: 

- At ledelsen er bekendt med ansvaret for, at reguleringsregnskabet for regnskabsåret 2021 er 

udarbejdet i overensstemmelse med lov om elforsyning og de bekendtgørelser, der er udstedt i 

medfør heraf, herunder bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder samt 

bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. 

- 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 N1 Randers A/S 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. 

Esbjerg, den 10. juni 2022 

N1 Randers A/S 

Direktionen 

    

Jan Østergaard Jensen  Jesper Barslund 

Direktør   Bestyrelsesformand 
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2 Den uafhængige revisors erklæring 
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3 Ledelsesberetning 
 

Hovedaktivitet 

Selskabets aktivitet består i at drive elnetvirksomhed i Randers og Hobro i henhold til bevilling efter 

elforsyningsloven. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets drift har været stabil og med høj leveringssikkerhed.  Antallet af afbrydelser og varigheden af 

afbrydelserne ligger for N1 Randers A/S også i 2021 under landsgennemsnittet. 

Reguleringsregnskabet udviser følgende hovedtal: 

1. Indtægter i 2021 (TDKK)     60.290 

2. Driftsomkostninger i 2021 (TDKK)    19.266 

3. Værdi af netaktiver 31. december 2021 (TDKK)                          299.609 

4. Leveret elektricitet i 2021 (MWh)                           373.863 

Indtægtsrammemodellen fra 2018 giver os fortsat mulighed for at drive vores netselskab med høj 

leveringssikkerhed, men der er fortsat behov for udvikling af modellen og med den politiske vedtagelse af 

elsemestret i 2021 er der åbnet op for, at netselskaberne kan få et elektrificeringstillæg til indtægtsram-

men. Elektrificeringstillægget bliver et grundelement for at netselskaberne kan gennemføre de store inve-

steringer, der er behov for i forbindelse med den grønne omstilling. I løbet af 2022 skal elektrificerings-

tillægget konkretiseres i samarbejde mellem myndighederne og netselskaberne. Det er særdeles vigtigt for 

netselskabernes evne til at understøtte elektrificeringen og den grønne omstilling, at udmøntningen af 

elektrificeringstillægget bliver i en form, som også rent administrativt kan håndteres let og smidigt i daglig-

dagen.  

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

N1 Randes A/S er underlagt el-lovens bestemmelser omkring begrænsning i opkrævning af indtægter hos 

forbrugerne. Selskabets regnskabspraksis er indregning af indtægter i henhold til de regulatoriske regler. 

Der er ingen usikkerheder vedrørende indregning og måling ud over de som er normale for branchen.  

Forventet udvikling 

Regnskabsmæssigt resultat før skat forventes i niveauet 31 mio. kr.  

Anvendt regnskabspraksis 

Der henvises til afsnit 5 – regnskabspraksis. 
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4 Redegørelser, regnskabsoplysninger og andre forhold 
Reguleringsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber samt bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder omfattet af lov om 

elforsyning og Forsyningstilsynets vejledning fra marts 2022 om ”Vejledning om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber”. 

 

4.1 Information om beregningsgrundlaget for årets reguleringsregnskab 
N1 Randers A/S har ved aflæggelse af nærværende reguleringsregnskab indsendte ansøgninger hos 

Forsyningstilsynet, som endnu ikke er afgjorte. Afgørelsen i disse sager har betydning for selskabets 

indtægtsramme og differencer.  

Ved udarbejdelse af reguleringsregnskabet og dertil hørende opgørelser af reguleringsmæssig 

indtægtsramme og differencer, er der taget udgangspunkt i de pr. 21. december 2021 endelige afgørelser 

vedrørende N1 Randers A/S’ indtægtsrammeforhold for 2020. 

De pt. uafsluttede sager og ansøgninger er omtalt i afsnit 4.3.2. 

Det forhold, at N1 Randers A/S skal aflægge et reguleringsregnskab før alle ansøgninger er afgjort, betyder, 

at den opgjorte reguleringsmæssige indtægtsramme og differencer, der er anført i reguleringsregnskabet, 

alene kan betragtes som en foreløbig mellemberegning. 

Først når de indsendte ansøgninger er afgjort vil N1 Randers A/S kunne foretage endelig opgørelse af 

reguleringsmæssig indtægtsramme og differencer. På det tidspunkt vil N1 Randers A/S tage endelig stilling 

til disponering af differencer. 

 

4.2 Forhold af betydning for tidligere års indberettede reguleringsregnskaber 
I forhold til de tidligere indberettede reguleringsregnskaber for N1 Randers A/S er der siden indberetning af 

reguleringsregnskabet for 2020 foretaget følgende ændringer i det historiske talgrundlag: 

 

4.2.1 Modtaget afgørelse vedrørende reguleringsåret 2020 
N1 Randers A/S har pr. mail fra Sekretariatet for Forsyningstilsynet modtaget afgørelse vedrørende 

reguleringsregnskabet for 2020.  

Den modtagne afgørelse vedrørende reguleringsregnskabet for 2020 betyder, at der sker en forskydning 

imellem a) differencer ultimo 2020 ifølge selskabets reguleringsregnskab for 2020 og b) differencer primo 

2021 ifølge selskabets reguleringsregnskab for 2021 på knap 2 tkr. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 4.4.1 for opgørelse af selskabets akkumulerede differencer.  

Ovennævnte afgørelser vil være reflekteret i Sekretariatet for Forsyningstilsynets indtægtsrammemodel. 
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4.3 Regnskabsoplysninger og andre forhold af væsentlig betydning for 

reguleringsregnskabet 
  

4.3.1 Regnskabsoplysninger 
N1 Randers A/S’ regnskabsoplysninger i henhold til bekendtgørelse om netvirksomheders regule-

ringsregnskaber er beskrevet med en forklarende afstemning mellem reguleringsregnskabet og 

årsrapporten, hvor dette er muligt. 

 

4.3.1.1 Indtægter (BEK 1127 § 2 nr. 2 og 13)) 

Indtægter fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som netvirksomheder opnår ved 

driften af den bevillingspligtige aktivitet og som i henhold til årsregnskabslovens regler kan indregnes i den 

årsrapport, som netvirksomheden er forpligtet til at aflægge efter årsregnskabsloven. Ved opgørelsen af 

indtægter medregnes indtægter fra den bevillingshavende aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og 

bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende netvirksomhed. 

 

 

 

 

4.3.1.2 Indtægter fra underliggende distributionsnet (BEK 1048 § 4 nr. 1 B) 

N1 Randers A/S har I 2021 ikke opkrævet for distribution af elektricitet gennem eget net til underliggende 

distributionsnet. 
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4.3.1.3 Driftsomkostninger (BEK 1127 § 2 nr. 5) 

Omkostninger, som en netvirksomhed afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at 

opretholde en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet, herunder driftsomkostninger til indkøb af 

energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, driftsomkostninger pålagt af offentlige 

myndigheder eller Energinet, nettab, afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 og tab 

på debitorer. Ved opgørelsen af driftsomkostningerne medregnes omkostninger knyttet til den 

bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den 

bevillingshavende netvirksomhed.  

 

 

 

4.3.1.4 Omkostninger til overliggende net (BEK 1048 § 4 nr. 3) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke haft omkostninger til distribution af elektricitet gennem overliggende net.  
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4.3.1.5 Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af N1 Randers A/S’ aktivbase til forrentning (BEK 1127  

§ 2 nr. 11 og 12) 

Samlet aktivbase til forrentning: Den historiske aktivbase til forrentning tillagt den fremadrettede aktivbase 

til forrentning.  

Den historiske aktivbase til forrentning: en netvirksomheds netaktiver, som er idriftsat økonomisk senest 

den 31. december 2017.  

Den fremadrettede aktivbase til forrentning: en netvirksomheds aktiver til brug for den bevillingspligtige 

aktivitet, som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018. 

 

 

 

4.3.1.6 Leveret elektricitet (BEK 1127 § 2 nr. 14) 

N1 Randers A/S´ faktiske leverede mængde i 2021 til slutbruger eller anden aftager udgør 373.863 MWh.  
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4.3.1.7 Fysisk nettab som opgjort af Energinet ved saldoafregningen i året forud for reguleringsåret (BEK 

1048 § 4 nr. 11) 

 

 

 

4.3.1.8 Nettab, der ligger til grund for årets omkostninger til nettab (BEK 1048 § 4 nr. 12) 

I selskabets fysiske nettab, der ligger til grund for årets omkostninger til nettab, indgår både en mængde 

elektricitet, der kan henføres til reguleringsåret samt en mængde, der kan henføres til nettab i tidligere år. 

Omkostninger forbundet med nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el 

på markedsvilkår samt de hertil hørende omkostninger ved betaling til overliggende net og PSO. I 

opgørelsen indgår både reguleringsårets afregnede a conto omkostninger til nettab samt reguleringsårets 

regnskabsmæssige saldoafregnede beløb, der vedrører tidligere års nettab.  

 

 

 

4.3.1.9 Antal elmålere (BEK 1127 § 2 nr. 6) 

Elmålere defineres som afregningsmålere, som ejes af netvirksomheden og som er i drift. 
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4.3.1.10 Antal stationer (BEK 1127 § 2 nr. 20) 

Summen af antallet af stationer, der som minimum indeholder et 10-20 kV koblings- og fordelingsanlæg og 

som ejes af netvirksomheden og er i drift, og antallet af transformere med primærspænding 30-60 kV, som 

transformerer elektricitet til et andet spændingsniveau og som ejes af netvirksomheden og er i drift. 

 

 

4.3.1.11 Modtaget beløb til hel eller delvis dækning af tab (BEK 1048 § 4 nr. 15) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke modtaget beløb til hel eller delvis dækning af et tab, som N1 Randers A/S i 

et tidligere reguleringsår har fået indtægtsrammeforhøjelse for efter § 20 i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 21 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

4.3.1.12 Færre omkostninger som følge af pålæg (BEK 1048 § 4 nr. 16) 

N1 Randers A/S har I 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af pålæg fra myndighed eller 

Energinet eller ændring af disse pålæg, jf. § 24 stk. 2 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder. 

 

4.3.1.13 Færre omkostninger som følge af ændrede krav (BEK 1048 § 4 nr. 17) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede krav ved lov, 

forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, jf. § 25 stk. 2, i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

4.3.1.14 Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver (BEK 1048 § 4 nr. 18) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved 

udskiftning og opgradering af elmålere til fjernaflæste målere, fremskyndelse af investeringer i fjernaflæste 

elmålere og indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben i henhold til regler fastsat af klima-, 

energi- og forsyningsministeren i medfør af lov om elforsyning, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 1, i 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 
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4.3.1.15 Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved it-sikkerhedstjeneste (BEK 1048 § 4  

nr. 19) 

N1 Randers A/S har I 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved 

tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og forsyningsministeren, 

jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

4.3.1.16 Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved omkostninger til myndighedsbetaling (BEK 

1048 § 4 nr. 20) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved 

betaling af omkostninger til myndighedsbetaling i henhold til lov om elforsyning og regler fastsat i medfør 

heraf, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 3, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

4.3.1.17 Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved overdragelse og varetagelse af 

måleransvar (BEK 1048 § 4 nr. 21) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved 

overdragelse og varetagelse af måleransvar for elforbrugere og elproducenter direkte tilsluttet i 

transmissionsnettet i medfør af lov om elforsyning, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 4, i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

4.3.1.18 Færre omkostninger som følge af udarbejdelse af netudviklingsplaner (BEK 1048 § 4 nr. 22) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af udarbejdelse af 

netudviklingsplaner i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og forsyningsministeren i medfør af § 22, 

stk. 4, i lov om elforsyning.  

 

4.3.1.19 Færre omkostninger som følge af omkostninger knyttet til realisering af energibesparelser (BEK 

1048 § 4 nr. 23) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af omkostninger knyttet til 

realisering af energibesparelser, jf. bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksom-

heder, der vedrører projekter, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 5, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder, der er afsluttet inden ordningens ophør, men som er regnskabsført i 2021 og frem, jf. § 

26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 6, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.  

 

4.3.1.20 Færre omkostninger som følge af ændringer i system- og transmissionsdriften (BEK 1048 § 4 nr. 24) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændringer i system- og 

transmissionsdriften på transmissionsniveau foretaget af Energinet, jf. § 28, stk. 2, i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder.  
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4.3.1.21 Færre omkostninger som følge af overdragelse af anlæg (BEK 1048 § 4 nr. 25) 

N1 Randers A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af overdragelse af anlæg, der 

har karakter af kollektivt elforsyningsnet, til tredjemand, f.eks Energinet, der ikke er underlagt indtægts-

rammeregulering efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 31, stk. 2, i bekendt-

gørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 
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4.3.2 Ikke afgjorte ansøgninger 
N1 Randers A/S har indsendte ansøgninger hos Forsyningstilsynet, som endnu ikke er afgjorte. Disse er kort 

beskrevet nedenfor: 

4.3.2.1 Ansøgning om dækning af ekstra omkostninger til myndighedsbehandling for 2021 

N1 Randers A/S har den 30. juni 2022 indsendt ansøgning om forhøjelse af omkostningsrammen efter BEK 

1127 § 26, stk. 3, nr. 3. Ansøgningen vedrører ekstra omkostninger til myndighedsbehandling. 

 

 

4.3.3 Årets investeringer 
N1 Randers A/S’ samlede investeringer i netaktiver i 2021 udgør 12.865 TDKK, jf. pkt. 4.3.1.5.  
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4.4 Redegørelse for differencer (BEK 1127 § 46 stk. 2 samt § 56 stk. 2) 

 

4.4.1 Opgørelse af differencer 
I nedenstående opgørelse af årets differencer for 2021 tages der udgangspunkt i den indtægtsramme for 

2021, der kan opgøres i henhold til bekendtgørelse nr. 1127. I denne opgørelse tages der jf. afsnit 4.1 

udgangspunkt i de foreløbige afgørelser vedrørende N1 Randers A/S’ indtægtsrammeforhold herunder 

godkendt reguleringsregnskab for 2020. 

 

Umiddelbart udviser opgørelsen af årets difference for 2021, at N1 Randers A/S har opkrævet 9.473 TDKK 

mindre end årets indtægtsramme.  

 

Året difference medfører, at de akkumulerede differencer pr. 31. december 2021 udgør 12.480 TDKK i 

selskabets favør, jf. nedenstående opgørelse.  
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4.4.2 Afvikling af differencer 
Ifølge BEK 1127 § 53 stk. 2 udgør en netvirksomheds differencesaldo for reguleringsåret 2021 

netvirksomhedens samlede difference ultimo 2020 inkl. forrentning opgjort efter § 31 i bekendtgørelse nr. 

195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 

omfattet af lov om elforsyning, tillagt den difference, der er opstået i reguleringsåret 2021, tillagt 

forrentning efter § 46, stk. 5.  

En netvirksomhed må ikke have en differencesaldo i kundernes favør i mere end 3 på hinanden følgende 

reguleringsår, jf. BEK 1127 § 46 stk. 3. For hvert reguleringsår, hvor opgørelsen efter BEK 1127 § 46 stk. 2 

resulterer i en differencesaldo i kundernes favør, skal netvirksomheden forelægge Forsyningstilsynet en 

plan for afviklingen af reguleringsårets aktuelle differencesaldo til Forsyningstilsynets godkendelse.  

En netvirksomheds differencesaldo i netvirksomhedens favør kan højst udgøre 25% af netvirksomhedens 

indtægtsramme i reguleringsåret og overskydende beløb bortfalder, jf. BEK 1127 § 46 stk. 8 (ny version af 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder i høring foreslår 35% fra 2021). I første 

reguleringsperiode (2018-2022) finder § 46 stk. 8, 1. pkt. dog ikke anvendelse, jf. § 56 stk. 3 (se dog også § 

56 stk. 4). 

De akkumulerede differencer pr. 31. december 2021 kan opgøres til 12.480 TDKK i selskabets favør, jf. 

afsnit 4.4.1. 

Årets difference i selskabet favør overføres til N1 Randers A/S’ differencesaldo, som ultimo 2021 er i 

selskabets favør, jf. ovenstående.  
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4.5 Redegørelse om energibesparende aktiviteter 
Der indgår ingen omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser i driftsomkostningerne og ej 

heller indtægter forbundet med realisering af energibesparelser i 2021. 

 

4.6 Benchmarking 
I henhold til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber § 4 stk. 3-8, skal reguleringsregn-

skabet indeholde oplysninger til brug for Forsyningstilsynets benchmarking af netvirksomhedens 

økonomiske effektivitet. Revisionens erklæring omfatter reguleringsregnskabets punkt 1 til og med punkt 9 

samt punkt 13 til og med punkt 15 i indberetningen.  
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5 Regnskabspraksis 
 

5.1 Regnskabsgrundlag 
Reguleringsregnskabet for N1 Randers A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 

bekendtgørelse af lov om elforsyning, bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder, bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber samt 

Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber fra marts 2022. 

Reguleringsregnskabet tager udgangspunkt i N1 Randers A/S’ eksterne årsrapport, og indeholder i henhold 

til bekendtgørelse 1048 oplysninger om indtægter, omkostninger, afskrivninger og andre oplysninger 

vedrørende den bevillingspligtige aktivitet. 

Ved opgørelse af reguleringsmæssig indtægtsramme og differencer er der i nærværende 

reguleringsregnskab taget udgangspunkt i det indtægtsrammeskema, som Sekretariatet for 

Forsyningstilsynet har godkendt for 2020. 

Formålet med aflæggelse af reguleringsregnskabet er at etablere grundlag for Forsyningstilsynets kontrol 

med N1 Randers A/S’ bevillingspligtige aktivitet, herunder kontrol af de opkrævede indtægter og N1 Ran-

ders A/S’ fremtidige indtægtsramme. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven med 

mindre andet er fastlagt i lov om elforsyning eller regler udstedt i medfør af loven jf. regnskabsbekendt- 

gørelsens §3 stk. 3. I forhold til den regnskabspraksis der følger af bekendtgørelse 1127 og 1048, 

Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og selskabets eksterne 

årsrapport, er der nedenfor anført præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder.  

Reguleringsregnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven og der indgår ikke sammenligningstal i 

reguleringsregnskabet. 
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5.2 Den bevillingspligtige aktivitet, som reguleringsregnskabet omfatter 
Reguleringsregnskabet omfatter Randers A/S’ bevillingspligtige aktivitet. I modsætning til reglerne i 

årsregnskabsloven medfører bestemmelserne i elforsyningslovens § 69, at reguleringsregnskabet også skal 

omfatte omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres 

i andre virksomheder end den bevillingshavende net eller transmissionsvirksomhed, ligesom indtægts-

rammerne omfatter de tilhørende indtægter. 

Bestemmelserne i bekendtgørelse 1127 og 1048 kræver, at indtægter og omkostninger m.m. for en række 

særlige aktiviteter holdes regnskabsmæssigt adskilt fra selskabets øvrige driftsmæssige indtægter og 

driftsomkostninger og dermed den bevillingspligtige aktivitet. Sådanne særlige aktiviteter omfatter: 

• Viderefakturering til overliggende net 

• Anlægsinvesteringer i regning for tredjemand 

• Sideordnet aktivitet 

Regnskabsposter for ovennævnte aktiviteter indgår ikke i reguleringsregnskabet for den bevillingspligtige 

aktivitet. Dog indeholder reguleringsregnskabet supplerende oplysninger vedrørende visse af ovennævnte 

aktiviteter. 

 

 

5.3 Regnskabspraksis for udvalgte områder 

 

5.3.1 Driftsmæssige indtægter 
Driftsmæssige indtægter omfatter indtægter fra den bevillingspligtige aktivitet, herunder provenu fra N1 

Randers A/S’ egne nettariffer og abonnementer foruden tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag periodiseres 

og indtægtsføres over 40 år. 

Udover ovenstående indeholder driftsmæssige indtægter andre indtægter, som selskabet opnår ved driften 

af den bevillingspligtige aktivitet, og hvor den bevillingspligtige aktivitet bærer de hermed forbundne 

omkostninger som nødvendige omkostninger. 

Gevinst ved salg af anlægsaktiver indgår ligeledes i driftsmæssige indtægter jf. Forsyningstilsynets 

vejledning om indberetning af reguleringsregnskab 2021. 
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5.3.2 Driftsomkostninger 

5.3.2.1 Nettab 

I selskabets fysiske nettab (MWh), der ligger til grund for årets omkostninger til nettab, indgår både en 

mængde elektricitet, der kan henføres til reguleringsåret samt en mængde, der kan henføres til nettab i 

tidligere år. 

Omkostninger forbundet med nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el 

på markedsvilkår samt de hertil hørende omkostninger ved betaling til overliggende net og PSO. I 

opgørelsen indgår både reguleringsårets afregnede a conto omkostninger til nettab samt reguleringsårets 

regnskabsmæssige saldoafregnede beløb, der vedrører tidligere års nettab.  

5.3.2.2 Demonteringsomkostninger 

I driftsomkostninger er medtaget omkostninger til demontering af eksisterende anlæg. Den del af de 

samlede demonteringsomkostninger, som indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, indgår dog 

ikke i driftsomkostningerne, idet sådanne omkostninger skal indgå i netaktiverne, jf. BEK 1127 § 38, nr. 4. 

5.3.2.3 Tab på debitorer 

Omkostninger til tab på debitorer indgår i driftsomkostningerne jf. årsregnskabslovens principper og 

Energiklagenævnets praksis herom 

5.3.2.4 Tab ved salg af anlægsaktiver 

Tab ved salg af anlægsaktiver indgår i driftsomkostninger jf. Forsyningstilsynets vejledning om indberetning 

af reguleringsregnskab for 2021. 

5.3.3 Afskrivninger 
Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver jf. nedenfor. De anvendte 

afskrivningsperioder følger standardlevetider i BEK 1127 bilag 5. Skrottede netaktiver indgår ligeledes i 

posten. 

5.3.4 Netaktiver 
Netaktiver omfatter anlægsaktiver i form af kollektive elforsyningsnet, grunde og bygninger til brug for 

strømførende anlæg m.m. jf. BEK 1127 bilag 5. 

Værdien af netaktiver og den i reguleringsregnskabet tilhørende anlægsnote er opgjort i overensstemmelse 

med bestemmelserne i BEK 1127 § 44 og de almindelige principper i årsregnskabsloven. Anlæg under 

udførelse indgår ikke ved opgørelse af netaktiverne. 

 

5.3.5 Leveret mængde (MWh) 
Den i selskabets reguleringsregnskab anførte leverede mængde elektricitet er opgjort som faktisk leveret 

mængde til slutbruger eller anden aftager, jf. BEK 1127 § 2 nr. 14.  
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6 Reguleringsregnskab for 1. januar – 31. december 2021 
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