




 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for 2014 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse C (stor) 

virksomhed med de tilpasninger, der følger af selskabet er omfattet af lov om elforsyning.   

Praksisændring af opgørelsesmetode for leveret mængde 

Energitilsynet har i afgørelse af 19. februar 2015 godkendt praksisændring i opgørelse af leveret mængde. 

Energitilsynet har i forbindelse med godkendelsen foretaget en genberegning af reguleringsprisen i henhold 

til § 29 stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

Praksisændringen er sket med virkning fra 2012, hvorefter leveret mængde opgøres til den leverede 

mængde, som måles ved en M3 måling. Den i henhold til pkt. 3.1 i reguleringsregnskabet opgjorte leveret 

mængde udgør således den leverede mængde, som måles ved en M3 måling. 

Indregning af gebyrindtægter 

Indtægter og omkostninger vedrørende gebyrer er placeret i serviceselskabet NRGi Netservice A/S. Der er 

derfor foretaget en opgørelse af gebyrindtægter i 2014, baseret på oplysninger fra NRGi Netservice A/S. 

Opgørelsen er sket ud fra samme principper som i 2012 og 2013, hvilke Energitilsynet i afgørelse af 19. 

februar 2015 har godkendt. 

Fjernaflæste målere 

Investeringer i fjernaflæste målere i 2014 afskrives over 15 år i såvel årsregnskabet som regulerings-

regnskabet.  

For investeringer i tidligere år afskrives der over en 15 årig periode i årsregnskabet, hvorimod der i 

reguleringsregnskabet afskrives over en 10 årig periode. Endvidere er der i årsregnskabet i tidligere år 

foretaget delvise straksafskrivninger af investeringer i fjernaflæste målere. 

Reguleringer 

Indtægter og omkostninger vedrørende energispareaktiviteter indregnet i årsrapporten for 2014 er 

fratrukket posterne "Driftsmæssige indtægter" og "Driftsomkostninger" i reguleringsregnskabet.  

Omsætning og omkostninger vedrørende produktion af el til Energinet.dk i Glatved og Anholt er indregnet i 

årsrapporten men er udeladt som sideordnet aktivitet i reguleringsregnskabet. Den sideordnede aktivitet i 

Glatved er afhændet med virkning fra 31. december 2014. 

Indtægter og omkostninger vedrørende påkørselssager medregnet under regnskabsposterne "Andre 

driftsindtægter" og "Direkte omkostninger" i årsrapporten er fratrukket posterne "Driftsmæssige 

indtægter" og "Driftsomkostninger” i reguleringsregnskabet. 

Netaktiver 

Indberettede primokorrektion vedrører indregning af køretøjer og IT som ikke tidligere har været medtaget 

i opgjorte netaktiver.  



 

Indberettede afgang af netaktiver vedrører skrottede anlæg, hvilket ikke har indvirkning på 

indtægtsrammen. 

Reklassifikationer 

Viderefakturering til overliggende net og systemansvar reklassificeres fra regnskabsposten "Direkte 

omkostninger" til "Nettoomsætning". 

Modtagne refusioner vedrørende tjenestemandspensioner er reklassificeret fra regnskabsposten "Andre 

driftsindtægter" i årsrapporten til "Driftsomkostninger" i reguleringsregnskabet. 

 














