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S_2A_Ansøgning om særlige omkostninger 3. mandTil 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 formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter Elforsyningsloven. 

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i drift af netvirksomhed, herunder drift og vedlige-
hold af 60/10 kV-stationer, 10 kV net og 0,4 kV net, samt udbygning af disse. Endvidere måleansvar i 
forsyningsområdet samt opkrævning af afgifter for staten. 
 

Bevilling  

Selskabet har bevilling til at drive netvirksomhed i sit forsyningsområde. Bevillingen er udstedt af Ener-
gistyrelsen den 14. august 2004 og gælder for en periode af 20 år. 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 

I henhold til reguleringsregnskabet  for 2021 for VEKSEL A/S udgør årets driftsmæssige indtægter 
17.188 t.kr. mod 19.612 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat af primær drift udgør 415 t.kr. mod 
3.109 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. 

Virksomhedens forventede udvikling 

Selskabet forventer et tilfredsstillende resultat for det kommende år. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Reguleringsregnskabet for VEKSEL A/S for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om elforsy-
ning 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 netvirk-
somheders 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 

Der er ikke foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn eller 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 
netvirksomhe-ders reguleringsregnskab 

VEKSEL A/S har foretaget følgende afstemning mellem oplysningerne i årsrapporten og reguleringsregnskabet: 

  

 Årsregnskab Reklassifikation 1 

 
 
Reklassifikation 2 Korrektion 1 Reguleringsregnskab  

Nettoomsætning 17.218.375 0 0 -30.332 17.188.043 Indtægter i reguleringsåret 
Produktionsomkostninger  -12.371.130 -4.432.048 7.243.262 30.332 -9.529.584 Driftsomkostninger 
 

      

Bruttoresultat 4.847.245 -4.432.048 7.243.262 0 7.658.459  
Administrationsomkostninger -4.417.770 4.417.770 0 0 0  

Andre driftsomkostninger -14.278 14.278 
 

0 
0 

0  
Afskrivninger  0 0 -7.243.262 0 -7.243.262 Afskrivninger 
 

      

Resultat før finansielle poster 415.197 0 0 0 415.197  
       
       

Reklassifikation 1: Reklassifikation af driftsomkostninger 

Reklassifikation 2: Reklassifikation af afskrivninger 

Korrektion 1: Modtagne erstatninger ifbm. påkørsler  
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Ansøgninger m.v. sendt til Forsyningstilsynet 

Følgende ansøgninger m.v. er sendt til Forsyningstilsynet: 

• Ansøgningsskema 24-33 vedrørende myndighedsbehandling i 2021 

• Ansøgningsskema 24-33 vedrørende omkostninger til IT-sikkerhedstjeneste i 2021 

• Ansøgningsskema 24-33 vedrørende netudvikling i 2021  

• Ansøgningsskema om særlige omkostninger for myndigshedbehandling 2021 

• Ansøgningsskema om særlige omkostninger til skader forvoldt af 3. part 2021 

Rudkøbing, den 30. juni 2022 
VEKSEL A/S 

Lars Birk Rasmussen  
Direktør 


