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Ledelsesberetning 
 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med elforsyningsloven og de gældende 
bekendtgørelser. De gældende bekendtgørelser omfatter bekendtgørelse indtægtsrammebekendtgørelsen 
samt reguleringsregnskabsbekendtgørelsen. Reglerne stiller en række krav til dokumentation og 
redegørelse om 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 er 
tilføjet enkelte elementer for at opnå fuldstændighed, således at alle krav er mødt.  

Årets investeringer 

Årets investeringer udgør i alt 8.052 TDKK.  

Selskabet gamle investeringer fra den 1. januar 2005 og inden den 1. januar 2018 udgør 458.739 TDKK, 
som opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2021.  

Selskabets nye investeringer som er foretaget efter den 31. december 2017 udgør 69.144 TDKK og 
aktiveres efter reglerne i årsregnskabsloven.  

Leveret mængde 

Årets leverede mængde udgør 238.238 MWh 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.  

Antal stationer ultimo 2021 

Antal stationer ultimo 2021 er inkl. både 60/10 kV-stationer og 10/0,4 kV-netstationer. Det ser ud til, at 
sidste års tal udelukkende indeholdt 10/0,4 kV-netstationer. 

Nettab 

Selskabets omkostning til nettab udgør 11.231 TDKK. Nettab ligger til grund for den indberettede 
nettabsomkostning jf. reguleringsregnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 12. Fysisk nettab udgør 
13.562.901 kWh, som er opgjort i henhold til § 4, stk. 1, nr. 11.  

Opgørelsen af nettabsomkostninger er inkl. indtægt vedr. udligningsordningen for 2019 og 2020. 

 

Årets afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. 

Afskrivningen foretages med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo 2017 jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 44. Derfor består selskabets afskrivningsgrundlaget af både nye og 

gamle anlæg, hvortil afskrivningsgrundlaget reduceres når et anlæg udgår. Ved anskaffelser efter 2017 

aktiveres der efter reglerne i årsregnskabsloven. 
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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 § 3, stk. 1, nr. 23 og § 30 har der i 2020 ikke været 
foretaget arbejde i regning for 3. mand hvor indtægter og omkostninger har skullet adskilles fra den 
regulerede aktivitet. 

Reguleringsregnskabets dokumentation  

Jf. reguleringsregnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 2 indeholder reguleringsregnskabet dokumentation for 
netvirksomhedens eventuelle ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen efter §§ 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 indtægtsrammebekendtgørelsen. 

Investering/omkostninger Paragraf nummer Kr. 
Myndighedspålæg § 24  
Ændrede opgaver for 
netvirksomheder 

§ 25  

Fjernaflæste målere § 26, stk. 3, nr. 1  
It-sikkerhedstjeneste § 26, stk. 3, nr. 2 15.799 
Omkostninger til 
myndighedsbehandling 

§ 26, stk. 3, nr. 3 250.234 

Omkostninger ved overdragelse 
af måleransvar  

§ 26, stk. 3, nr. 4  

Udarbejdelse af 
netudviklingsplaner, 

§ 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 5. 
  

 

Omkostninger knyttet til 
realisering af energibesparelser 

§ 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 6.  

Udfasning af 
energilageraktiviteter 

§27  

Ændrede forsyningsområder, 
større nye elforbrugere 

§ 28  

Tilslutning af VE-anlæg §29 og 30  
Ændring i 
transmissionsniveauet  

§ 31  

Kabellægning af luftledninger § 32  
Erhvervelse og overdragelse af 
anlæg fra og til tredjemand  

§ 33-34  

Væsentlig afvigelse i udvikling i 
eksogene forhold 

§ 35  
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Rekalibrering af indtægtsrammen i næste reguleringsperiode (2023 -
2027) 
 
Selskabet forventer at 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 %.  
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Afstemning mellem årets regnskab og reguleringsregnskab 
 

  2021 

  Årsrapport Reklassifikation Korr. 1 Korr. 2 Korr. 3 Korr. 4 Korr. 5 Reguleringsregnskab 

            

Nettoomsætning 77.042.934,48 3.186.711,12 12.435.877,00 -711.431,42 -713.740,18 -355.092,00 0,00 90.885.259,00 

            

Andre driftsindtægter 3.186.711,12 -3.186.711,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

Omkostninger til råvarer og -12.810.262,26 -26.293.848,59  479.275,70 713.740,18   -37.911.094,97 

hjælpematerrialer           

            

Andre eksterne omkostninger -26.293.848,59 26.293.848,59           0,00 

            

Bruttoresultat 41.125.534,75 0,00 12.435.877,00 -232.155,72 0,00 
-

355.092,00 0,00 52.974.164,03 

            

Af- og nedskrivninger 139.013.247,26   232.155,72   -170.000.000,00 -30.754.597,02 

            

Andre driftsomkostninger 0,00       0,00 

            

Resultat før finansielle 180.138.782,01 0,00 12.435.877,00 0,00 0,00 
-

355.092,00 
-

170.000.000,00 22.219.567,01 

poster          
 

Korrektion 1: indregnet difference 

Korrektion 2: Indregnet udligningsordning i årsregnskabet ved nettoomsætning    

Korrektion 3: Indtægter ifbm. Skader samt arbejde udført for tredjemand     

Korrektion 4: Investeringsbidrag indtægtsført i tidligere reguleringsperioder    

Korrektion 5: Afskrivning på tidligere foretaget nedskrivning i årsregnskabet (Impairment nedskrivningstest)     
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Regnskabspraksis 
 

Regnskabsgrundlag 

Reguleringsregnskabet for TREFOR El-net Østs netvirksomhed er aflagt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1127 af 1. juni 2021 om indtægtsrammer for netvirksomheder samt 
bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber nr. 1048 af 28. maj 2021. 
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 akti-
vitet, der kan danne grundlag for Forsyningstilsynet kontrol af de i 2021 opkrævede indtægter og 
TREFOR El-net Østs fremtidige indtægtsrammer for netvirksomheden. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. I for-
hold til den regnskabspraksis, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse 1127 af 1. juni 2021 om 
indtægtsrammer for net virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om el-
forsyning samt anvisningerne i Forsyningstilsynet bekendtgørelse om netvirksomheders 
reguleringsregnskaber nr. 1048 af 28. maj 2021.   

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 til netvirksomheden.  

Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 40 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. 

Afskrivninger 

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver.  
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Netaktiver 

Værdien af selskabets netaktiver er opgjort i henhold til bestemmelserne § 2, stk. 1, nr. 9 og nr. 12. i 
indtægtsrammebekendtgørelsen.  

Aktiver, som er økonomisk idriftsat fra den 1. januar 2005 og inden den 1. januar 2018, opgøres på 
grundlag af aktivets værdi ultimo 2017. Værdien opgøres som værdien af netaktiver ultimo 2017 tillagt 
anlægsaktiver anskaffet i senere 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 netvirk-
somheden. 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. 

Tekniske IT-systemer, som anvendes til driften af nettene, herunder SRO-anlæg og målere, er efter 
Forsyningstilsynets praksis netaktiver. 

Aktiver, der ikke falder ind under definitionen af netaktiver indregnes ikke som netaktiver i det regulato-
riske regnskab. Eksempler på sådanne aktiver er domicilbygninger og administrative løn- og 
finanssystemer.  

Den anvendte regnskabspraksis er i henhold indtægtsrammebekendtgørelsen og 
reguleringsregnskabsbekendtgørelsen med senere ændringer.  

 

Reguleringsregnskab 
 

Reguleringsregnskab for 1. januar – 31. december 2021 

 DKK 
Indtægter fra bevillingspligtige aktiviteter 90.885.259 
Driftsomkostninger 37.911.095 
Afskrivninger 30.754.597 

 


