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RESUMÉ 
1. NESA anmeldte den 3. december 2003 en beregning af udskudt skat som følge 

af opgørelsen af den fri egenkapital i 1977 efter nedskrevne genanskaffelsesvær-

dier.  

 

2. Beregningen var opgjort til 1.257.378 t. kr., som blev tilbagediskonteret til nu-

tidsværdi i 1977 svarende til en værdi 85.610 t. kr1. Uanset den anmeldte bereg-

ning er det NESAs opfattelse, at der ikke bør tages hensyn til udskudt skat ved 

opskrivning af den bogførte egenkapital i 1977.  

 

3. Under et møde den 13. februar 2003 fremførte NESAs advokat og revisor det 

synspunkt, at beregningen af udskudt skat burde sammenkædes med udskudt skat 

1. januar 2000 opgjort efter årsregnskabslovens principper, idet Tilsynet under alle 

omstændigheder skal godkende udskudt skat 1. januar 2000 i netselskabets åb-

ningsbalance. Den udskudte skat kunne - ifølge NESA - fordeles mellem bunden 

og fri egenkapital svarende til indtægtsrammebekendtgørelsens pro rata regel. Den 

udskudte skat ville efter dette princip blive reduceret til ca. 500 mio. kr.  

 

4. Tilsynets principafgørelse af 27. februar 2002 indebærer, at der ved enhver op-

skrivning af den bogførte egenkapital i 1977 skal tages hensyn til udskudt skat, at 

det er skattesatsen i 1977 på 37%, der skal anvendes ved beregningen, og at der 

skal foreligge en revisionsmæssig redegørelse for beregningen af den udskudte 

skat i 1977.  

 

5. NESA var det eneste elforsyningsselskab, der var aktieselskab og skattepligtig 

umiddelbart forud for den gældende elforsyningslovs ikrafttræden. Et eventuel 

salg af virksomhedens aktiver i 1977 til højere værdier end de som værdierne var 

skattemæssigt nedskrevne til, ville have udløst beskatning med 37% af genind-

vundne afskrivninger.  

 

6. NESA fremsendte den 28. februar 2003 3 forslag til hvordan udskudt skat kun-

ne opgøres samt hvordan den opgjorte værdi kunne føres frem til 1. januar 2000.  
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7. Den første model - aktie-ekspropriationsmodellen - indebar, at prisen på NESAs 

aktier i en afståelsessituation i 1977 kunne afspejle værdien i NESA inklusive den 

udskudte skatteforpligtelse i 1977. Da ca. 85% af NESAs ejere var kommuner og 

amtskommuner ville en afhændelse af NESAs aktier i 1977 ikke udløse udskudt 

skat. Det var NESAs opfattelse, at denne metode ville være den sandsynlige over-

dragelsesmode.  

 

8. Den anden model - aktiv-ekspropriationsmodellen - indebar, at den reelle aktiv-

værdi kunne afspejles i en ekspropriation af NESAs aktiver, herunder i udløsning 

af ekspropriationserstatning, som ville forøge opskrivningen med en faktor 4 i år 

2000.  

 

9. NESAs tredje model - regnskabsmodellen - , er begrundet med, at Tilsynet un-

der alle omstændigheder skal godkende udskudt skat i NESANETs åbningsbalan-

ce i 2000, herunder at hensynet til anvendelse af ensartede beregningsmetoder i 

1977 og i 1999 kunne tale for, at udskudt skat i 2000 blev beregnet med skattesat-

sen i 2000 på 32%.  

 

10. NESA anførte i denne forbindelse, at udskudt skat i produktionsselskabets 

åbningsbalance 2000 indgik indirekte i NESAs værdiansættelse af ejerandelen og 

direkte i produktionsselskabets åbningsbalance, hvorfor der ikke skal tages hensyn 

til udskudt skat i NESA ved opskrivningen af produktionsaktiverne i 1977.  

 

11. Konsekvensen af anvendelse af modellen var, at opskrivningen af egenkapita-

len i produktionsselskabet ikke blev tilskrevet udskudt skat og at udskudt skat blev 

fordelt mellem fri og bunden kapital efter disse kapitalers relative andel af den 

samlede opskrivning i 1977.  

 

12. NESA har ikke begrundet, at skatteforhold i 2000 og indtægtsrammebekendt-

gørelsens pro rata regel bør finde anvendelse ved hensyntagen til udskudt skat i 

1977. En betydelig andel af den frie egenkapital i 1977 består af den kapital, der er 

skudt ind i elforsyningsvirksomheden i 1977. Øvrig fri egenkapital vil bestå af 

godkendt forrentning, godkendte rationaliseringsoverskud, gevinster ved sideord-

nede aktiviteter efter fradrag for udlodninger, men der vil herudover ikke være 

reguleringer, der ifølge den tidligere gældende elforsynings lovs systematik vil 

være kapital, der var fri under den tidligere gældende elforsyningslov, og som 

derfor også er fri under den gældende elforsyningslov.  

 

13. Elforsyningslovens § 74, stk. 3, afgrænser den kapital, som NESAs ejere kun-

ne disponere over efter den tidligere gældende elforsyningslov. I yderste konse-

kvens beskytter bestemmelsen NESAs ejeres ret til at realisere værdierne, der er 

placeret i NESA, men § 74, stk. 3, kan ikke tages til indtægt for at beskytte ejernes 

ret til at disponere over kapital og indtægter svarende til en værdi af NESAs aktier. 

I den forbindelse henvises til, at NESAs anbefaling af anvendelse af aktie-

ekspropriationsmodellen og NESAs forslag om at udskudt skat skal tilbagediskon-

teres til nutidsværdi i 1977, hviler på en forudsætning om, at værdiansættelsen bør 

ske med udgangspunkt i afståelse af aktierne i selskabet i 1977.  
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14. Som nævnt er § 74, stk. 3 indsat i elforsyningsloven for at beskytte NESAs 

ejere mod ekspropriation og forfølges denne tankegang yderligere, så bør NESA 

ikke stilles bedre ved opskrivningen af den fri egenkapital end selskabet ville have 

været i en ekspropriationssituation, hvor der ville være udløst et provenu svarende 

til aktivernes værdi i 1977, justeret for udskudt skat.  

 

15. Energitilsynets afgørelser om opgørelse af den fri egenkapital hviler på en 

forudsætning om, at værdiansættelsen er tæt forbundet med en opgørelse af akti-

verne. NESAs anmeldelse af en opskrivning af den bogførte egenkapital opgjort 

efter korrigerede, nedskrevne genanskaffelsesværdier er udarbejdet på grundlag af 

en værdiansættelse af aktivværdierne og ikke på grundlag af en værdiansættelse af 

aktierne.  

 

16. Tilsynet kunne godkende en værdiansættelse med udgangspunkt i NESAs ak-

tiver i 1977. Tilsynet måtte i overensstemmelse med Kammeradvokatens indstil-

ling, afvise NESAs forslag til beregning af udskudt skat og henvise selskabet til at 

beregne udskudt skat i overensstemmelse med Tilsynets principafgørelse af 27. 

februar 2002.  

 

AFGØRELSE  
 
ENERGITILSYNET BESLUTTEDE:  

 at anvendelse af aktie-ekspropriationsmodellen, aktiv-

ekspropriationsmodellen og regnskabsmodellen i medfør af elforsynings-

lovens § 74, stk. 2, jf. stk. 3, ikke kan finde anvendelse ved hensyntagen 

til den udskudte skat, der knytter sig til opskrivning af den bogførte egen-

kapital ved opgørelsen af den fri egenkapital i 1977 efter nedskrevne gen-

anskaffelsesværdier.  

 Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2002 indebærer, at Tilsynet i for-

bindelse med godkendelsen af NESANETs åbningsbalance pr. 1. januar 

200 vil lægge til grund  

 at der ved enhver opskrivning af den bogførte egenkapital i forbindelse 

med anmeldelse af fri egenkapital i 1977 efter nedskrevne genanskaffelse-

sværdier skal tages hensyn til den udskudte skat, der knytter sig til op-

skrivningen 

 at skattesatsen 1. januar 1977 skal anvendes  

 at Tilsynet vil kunne godkende en opskrivning, der er ledsaget af en revi-

sorattesteret redegørelse for størrelsen af den udskudte skat i 1977, der har 

relation til opskrivningen af den bogførte egenkapital i 1977.  

 

SAGSFREMSTILLING 
17. Energitilsynets principafgørelse af 27. februar 2002, om værdiansættelse af 

NESAs fri egenkapital efter dokumentationsmetoden indebærer, at opgørelsen kan 

finde sted efter nedskrevne anskaffelsespriser eller alternativt efter nedskrevne 

genanskaffelsesværdier, hvis værdiansættelsen korrigeres for den teknologiske 

udvikling af netaktiverne, regnet fra værdiernes anskaffelsestidspunkt til den 1. 

januar 1977.  

 

18. Energitilsynets afgørelse hviler herudover på en forudsætning om, at der ved 

enhver opskrivning af den bogførte egenkapital skal tages hensyn til den udskudte 
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skat, der knytter sig til opskrivningen, og at det er skattesatsen i 1977, der skal 

anvendes ved opgørelsen af den udskudte skat.  

19. Ifølge afgørelsen er Tilsynets godkendelse herudover betinget af, at enhver 

opskrivning af den bogførte kapital er ledsaget af en revisorattesteret redegørelse 

for størrelsen af den udskudte skat, der har relation til opskrivningen af den bog-

førte egenkapital i 1977.  

 
NESAS ANMELDELSE AF UDSKUDT SKAT AF 3. DECEMBER 2002 

20. NESA anmeldte i forbindelse med anmeldelsen af fri egenkapital den 3. de-

cember 2002 efter korrigerede, nedskrevne genanskaffelsesværdier i 1977 tillige 

en beregning af udskudte skat som følge af opskrivningen af den regnskabsmæssi-

ge egenkapital.  

 

21. Den anmeldte, udskudte skat er opgjort som 37% af reguleringen af den regn-

skabsmæssige kapital på oprindeligt 3.398.321 t.kr1, svarende til 1.257.378 t.kr. I 

anmeldelsen er den udskudte skatteforpligtelse tilbagediskonteret til nutidsværdi i 

1977 med diskonteringsrenten 15,93%, hvorefter værdien er reduceret til 85.610 

t.kr. NESAs beregning af udskudt skat er ikke korrigeret for de justeringer af op-

skrivningen af den bogførte egenkapital, som Tilsynet har besluttet på mødet den 

3. og den 24. februar 2003.  

 

22. NESA har principalt henvist til, at der ikke skal hensættes til udskudt skat, da 

NESA ikke havde til hensigt at afstå aktiviteterne eller dele heraf i 1977, og at 

dette er bekræftet i eftertiden. NESA anførte endvidere, at reglerne for aflæggelse 

af årsregnskab i 1977 ikke stillede krav om hensættelse til dækning af udskudt 

skat.  

 

23. NESA har subsidiært henvist til, at et eventuelt salg vil være af fremtidig ka-

rakter. NESA forudsætter derfor alternativt, at en eventuel køber vil have en lang 

investeringshorisont, og at en latent skattebyrde ikke ville afspejle sig i en redukti-

on af salgsprisen svarende til den udskudte skat.  

 

24. Uanset hvilke af påstandene, der lægges til grund, bør der efter NESAs opfat-

telse - foretages en diskontering af den udskudte skat til nutidsværdien i 1977.  

 
NESAS ALTERNATIVE BEREGNING AF UDSKUDT SKAT 

25. NESAs advokat og revisor anbefalede under et møde den 13. februar 2003, at 

beregningen af udskudt skat i 1977 bør sammenkædes med beregningen af ud-

skudt skat i 2000, da Tilsynet alligevel skal godkende udskudt skat i forbindelse 

med godkendelse af NESANET A/S' åbningsbalance pr. 1. januar 2000. Den ud-

skudte skat bør fordeles pro rata mellem bunden og fri egenkapital efter indtægts-

rammebekendtgørelsens regler herom2. Den udskudte skat ville herefter blive 

reduceret med ca. 500 mio. kr.  

 

26. NESA fremsendte efterfølgende en redegørelse for, at udskudt skat i 2000 har 

betydning for beregningen af udskudt skat ved opgørelsen af den fri egenkapital i 

1977 og NESA henviste til den oprindelige anmeldelse af 3. december 2002, hvor 

selskabet lægger til grund at opgørelse af udskudt skat bør tage udgangspunkt i en 

situation, hvor NESAs aktier sælges 1. januar 1977.  
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27. NESA er fortsat af den opfattelse, at hele egenkapitalen er fri og at den af til-

synet valgte metode til opgørelse af den fri egenkapital ikke er hjemlet i elforsy-

ningsloven, hvorfor opgørelsen - ligesom opgørelsen af udskudt skat - nødvendig-

vis er hypotetisk.  

 

 

28. NESA anviste i sin redegørelse 3 måder, hvorpå opgørelsen af udskudt skat 

kan finde sted  

 Salg/ekspropriation af NESAs aktier i 1977 (aktie-

ekspropriationsmodellen)  

 Salg/ekspropriation af NESAs aktiver i 1977 (aktiv-

ekspropriationsmodellen)  

 Regnskabsmodellen  

 Aktie-ekspropriationsmodellen  

 

29. Når værdierne af selskabets aktiviteter i 1977 skal opgøres, kan dette eksem-

pelvis gøres ved at tage udgangspunkt i, hvad salget af aktierne ville indbringe 

eller hvad et salg af aktiverne ville indbringe.  

 

30. Aktie-ekspropriationsmodellen er udtryk for, at en afståelse af NESAs aktier i 

1977 bedst vil kunne belyse de reelle aktivværdier i forbindelse med opgørelse af 

den fri egenkapital og udskudt skat i 1977.  

 

31. Da aktiver og passiver, som ifølge elforsyningsloven er placeret i netselskabet 

og underliggende selskaber 1. januar i 2000 stort set svarer til aktiver og passiver i 

distributionsselskabet i 1977, og da aktionærerne i 1977 for ca 85%s vedkommen-

de var kommuner og amter, ville en fortjeneste ved et eventuelt aktiesalg ikke 

udløse skattebetaling i 1977.  

 

32. Den reelle værdi af NESAs aktiviteter ville afspejle sig i dagskursen på NE-

SAs aktier og værdiansættelsen ville omfatte dagsværdien af den udskudte skatte-

forpligtelse, der hviler på de værdier, der indgår i prisfastsættelsen.  

 

33. Efter NESAs opfattelse ville anvendelse af modellen herudover betyde, at det 

nettoprovenu, som aktieejerne ville have opnået ved et "tænkt" salg i 1977, bør 

tillægges forrentning ved fremføring af værdien til 1. januar 2000.  

 

34. Efter NESAs opfattelse burde værdiansættelsen af udskudt skat tage udgangs-

punkt i afståelse af aktier i 1977.  

 
AKTIV-EKSPROPRIATIONSMODELLEN 

35. Aktiv-ekspropriationsmodellen er udtryk for, at en afståelse af NESAs aktiver i 

1977 bedst vil kunne belyse de reelle aktivværdier i forbindelse med opgørelse af 

den fri egenkapital og udskudt skat i 1977.  
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36. En måde at anskueliggøre aktivernes reelle værdi på, er at sammenligne værdi-

erne med det provenu, der udløses ved ekspropriation af aktiverne i 1977. Da reg-

lerne om ekspropriationserstatning indebærer indregning af forrentning fra ek-

spropriationstidspunktet med 1% over diskontoen i 1977 oplyst til 10% pro anno 

indebar anvendelse af modellen, at ekspropriationsværdien primo 1977 på 1,9 

mia.kr inklusive renters rente blev forøget til 8,4 mia. kr.  

 
REGNSKABSMODELLEN 

37. Forudsætningen for anvendelsen af regnskabsmodellen ved opgørelse af fri 

egenkapital og udskudt skat i 1977 er, at Tilsynet under alle omstændigheder skal 

godkende netselskabets åbningsbalance 1. januar 2000, som vil indeholde udskudt 

skat af den samlede værdiregulering.  

 

38. Modellen forudsatte herudover, at indtægtsrammebekendtgørelsens pro rata 

regler vil kunne anvendes, således at den udskudte skat blev fordelt mellem bun-

den og fri egenkapital efter indtægtsrammebekendtgørelsens regler.  

 

39. Anvendelse af modellen indebar i praksis, at udskudt skat 1. januar 2000 blev 

beregnet som 32% af den samlede værdiregulering 1. januar 2000 fordelt for-

holdsmæssigt på henholdsvis den del af værdireguleringen, som kan henføres til 

den fri egenkapital (36,5%), og den del der kan henføres til den bundne kapital 

(63,4%), jf. tabel 1. 
Tabel 1 

t.kr. 

Fri 

Kapital 

Bunden 

kapital 

Regulering af netaktiver 1. januar 2000   3.952.870 

Værdi af netaktiver 1. januar 1977 1.079.299  

Værdi af netaktiver i IFV 1. januar 1977 366.900  

Fri kapital i netaktiver i alt 1.446.199 (1.446.199) 

Bunden kapital 1. januar 2000  2.506.671 

Udskudt skat (32%) beregnet 1. januar 2000 efter regn-

skabsmetoden  
(462.784) (802.135) 

Fri/bunden værdiregulering efter beregning af udskudt 

skat 
983.415 1.704.536 

 

40. Efter NESAs synspunkt skal der ikke beregnes udskudt skat af ejerandelen i 

produktionsselskabet, da aktiebesiddelsen forventes at bestå i mere end 3 år, og da 

en evt. udskudt skatteforpligtelse pr. 1. januar 2000 indgår i NESAs regnskab ved 

værdifastsættelsen af NESAs ejerandel i produktionsselskabet.  

 

41. Når der ikke er hjemmel til at foretage en egentlig beskatning af opskrivningen 

af værdierne i produktionsselskabet pr. 1. januar 1977, er der efter NESAs opfat-

telse, ikke belæg for at pålægge NESA en decideret reduktion af den frie egenka-

pital pr. 1. januar 1977 for den skat, der pr. 1. januar 1977 påhvilede NESA, som 

følge af ejerskabet af en andel af det daværende IFV I/S, jf. tabel 2. 
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Tabel 2 

t.kr.  

Fri 

kapital 

Bunden 

kapital 

Regulering af kapital i Energi E2 1. januar 2000   1.750.136 

Regulering af kapitalandel i IFV 1. januar 1977  1.991.200  

Netaktiver overført til NESA. Værdi 1. januar 1977 (366.900)  

Andel af regulering af kapitalandel 1. januar 2000 (fri 

kapital)  
1.624.300 1.624.300 

Andel af regulering af kapitalandel 1. januar 2000 

(bunden kapital)  
 125.836 

Udskudt skat af regulering af kapitalandel 1. januar 

2000 i NESAs regnskab  
0 0 

Fri/bunden værdiregulering efter beregning af udskudt 

skat  
1.624.300 125.836 

 

42. Efter NESAs opfattelse, bør der være konsistens mellem den model, der væl-

ges til opgørelse af værdierne pr. 1. januar 1977 og de principper, hvorefter frem-

føringen af opgørelsen til 1. januar 2000 sker. Ved denne fremføring skal der tages 

højde for de ændringer, der er sket i de forløbne 23 år i form af forrentning, over-

skud ved sideordnede aktiviteter, rationaliseringsgevinster, ændringer i udskudt 

skat, betalt skat, og udbetalt udbytte.  

 

43. Ved fremføringen skal der også tages hensyn til udskudt skat, der skal behand-

les på samme måde, som selskabet ville have anvendt i selskabets årsregnskaber 

ved anvendelse af de til enhver tid gældende regler. Udskudt skat pr. 1. januar 

2000 skal derfor - ifølge NESA - opgøres efter de pr. denne dato gældende regler. 

Såfremt der havde været hensat til udskudt skat pr. 1. januar 1977 - i stedet for en 

reduktion som om egentlig beskatning havde fundet sted - ville dette have med-

ført, at hensættelsen pr. 1. januar 1977 ved udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. 

januar 2000 ville være blevet justeret under hensyntagen til det ændrede skatte-

grundlag og de ændrede skatteregler. Herved ville NESA i 2000 være blevet stillet 

på samme måde, som det følger af regnskabsmodellen.  

 

44. Den eventuelle fortjeneste, som et selskab opnår ved salg af aktier, som har 

været ejet i mere end 3 år, er efter de nugældende skatteregler skattefri. Det er i 

overensstemmelse med god regnskabsskik, at et selskab, hvis ejerhorisont er læn-

gere end de pågældende tre år, ikke afsætter den udskudte skat, som i den første 

treårs periode hviler på en konkret aktiepost. I overensstemmelse hermed er der 

ikke i åbningsbalancen pr. 1. januar 2000 afsat udskudt skat af den værdiregule-

ring af aktier i Energi E2, som blev foretaget i koncernregnskabet for NESA for 

2000.  

 

45. NESAs seneste korrektion for udskat skat fremgår af Tabel 3, som er udarbej-

det af NESA. Tabellen viser korrektion på grundlag af de værdier, der er godkendt 

af Tilsynet på møderne den 3. og den 24. februar 2002, dog indgår udskudt skat i 

forbindelse med opskrivning af den bogførte værdi af Strandvejsbygningen endnu 

ikke. Tabellen viser, at den udskudte skat som følge af opskrivningen af den bog-

førte værdi opgøres til 481.223 t. kr., hvorefter den samlede regulering reduceres 

fra 3.128.122 t.kr til 2.646.899 t. kr. 
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Tabel 3 

t.kr.  

Regulering * 

1. jan.1977 

Udskudt/ 

betalt skat 

Netto 

regulering 

Netaktiver i NESA  1.079.299 345.376 733.923 

Netaktiver i IFV  366.900 117.408 249.492 

Regulering af Produktionsanlæg m.v.  1.624.300 0 1.624.300 

Periodisering af tilgodehavende  57.623 18.439 39.184 

Samlet værdiregulering og skattebe-

regning  
3.128.122 481.223 2.646.899 

Tabel 3 indeholder ikke indregning af udskudt skat af opskrivningen af ejendommen på Strandvejen  

 

46. Kammeradvokaten blev anmodet om at kommentere NESAs indlæg af 28. 

februar 2003. Det var Kammeradvokatens opfattelse, at NESAs alternative forslag 

til opgørelse af fri egenkapital i 1977 og fremføring heraf til år 2000 savner 

forenelighed med elforsyningslovens § 74, stk. 3, og at NESAs indlæg ikke be-

grundede en ændring i tilsynets principopgørelse af 27. februar 2002, hvorefter der 

ved enhver opskrivning af den bogførte kapital skal tages hensyn til udskudt skat.  

 

BEGRUNDELSE 
47. Udgangspunktet for Tilsynets stillingtagen til værdien af den kapital, der i 

1977 var til fri disposition for NESA og andre distributionsselskaber fremgår af 

elforsyningslovens § 74, stk. 3.  

 

48. Reglen i elforsyningslovens § 74, stk. 3, præciserer skellet mellem den bundne 

kapital, der skal indgå i indtægtsrammereguleringen og prisfastsættelsen i mod-

sætning til den del af kapitalen, som efter Energitilsynets beslutning kan fritages 

for indregning i indtægtsrammerne, og er til fri disposition for selskaberne. Elfor-

syningslovens § 74, stk. 3, indeholder den regel, der ved den gældende elforsy-

ningslov ikrafttræden beskytter selskaberne mod ekspropriation af den kapital og 

de indtægter, som under den tidligere gældende elforsyningslov var til fri disposi-

tion for selskaberne.  

 

49. Tilsynets stillingtagen til opgørelsen af den kapital, der i 1977 var til fri dispo-

sition for NESA og andre distributionsselskaber i 1977 fremgår herudover af el-

forsyningslovens §§ 74, 76 og 100, som pålægger de kollektive elforsynings sel-

skaber at anmelde kapitalopgørelser til brug for åbningsbalancerne i 2000 og til 

indregning af forrentning i indtægtsrammerne.  

 

50. Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2002 om værdiansættelse af den fri 

egenkapital efter dokumentationsmetoden og nedskrevne genanskaffelseværdier 

forudsætter, at værdiansættelsen korrigeres for udskudt skat. Afgørelsen hviler på 

en forudsætning om, at opgørelsen af den fri egenkapital i 1977 skal afspejle, den 

reelle værdi af aktiverne i 1977.  

 
NESAS BEREGNING AF UDSKUDT SKAT AF 3. DECEMBER 2002 

51. NESAs argumentation for at den opskrevne værdi af den fri egenkapital ikke 

skal reduceres med udskudt skat, eller kun med den tilbagediskonterede værdi 

heraf, hviler på en antagelse om, at en investor vil anlægge en lang investeringsho-

risont i forbindelse med køb af selskabet og derfor vil kræve købesummen reduce-

ret med den latente skattebyrde, som først udløses op til 20 år senere.  
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52. Da et salg af NESAs aktiver i 1977 vil udløse beskatning af genindvundne 

afskrivninger, må NESAs argumentation hvile på en forudsætning om, at der tale 

om salg af aktier. NESA har netop ikke anmeldt en fri egenkapital i 1977 med 

udgangspunkt i værdiansættelse af handelsværdien af aktierne i 1977, men på 

grundlag af nedskrevne genanskaffelsesværdier af selskabets aktiver. NESAs 

synspunkt om, at der bør tages udgangspunkt i realisation af aktier ved værdian-

sættelsen af den fri egenkapital er derfor irrelevant.  

 

53. NESA henviser i sin principale påstand herudover til, at der ikke skal beregnes 

udskudt skat af opskrivningen, da reglerne for aflæggelse af årsregnskab i 1977 

ikke stillede krav om passivering af udskudt skat. Da NESAs anmeldelse af fri 

egenkapital er foretaget efter nedskrevne genanskaffelses værdier - og ikke på 

grundlag af de bogførte værdier - kan argumentationen ikke tillægges værdi.  

 

54. Energitilsynets afgørelse af 30. juni 2000 om opgørelse af den fri egenkapital 

hviler på en forudsætning om, at værdien af den fri egenkapital er knyttet til netak-

tiverne. I afgørelsen blev det slået fast, at den fri egenkapital i 1977 ikke nødven-

digvis svarer til den bogførte egenkapital i 1977, men at elforsyningsvirksomhe-

derne også måtte være berettigede til at opgøre egenkapitalen som de reelle aktiv-

værdier pr. 1. januar 1977.  

 

55. Af Tilsynets afgørelse af 20. november 2000 om opgørelse af den fri egenkapi-

tal fremgik, at værdien af virksomhedens aktiver 1. januar 1977 bl.a. kunne opgø-

res efter virksomhedens individuelle dokumentation for aktivernes værdi. I afgø-

relsen af 27. februar 2002 afviste Tilsynet, at egenkapitalen kunne opgøres på 

grundlag af handelsværdien, da der ikke eksisterede et marked for omsætning af 

elforsyningsvirksomheder.  

 

56. Synspunktet om hensyntagen til udskudt skat som følge af opskrivning af den 

bogførte egenkapital i 1977 med udgangspunkt i en aktieafståelse bør derfor kunne 

afvises.  

 
NESAS ALTERNATIVE BEREGNING AF UDSKUDT SKAT 

57. Anvendelse af aktie-ekspropriationsmodellen bør afvises af de grunde, der er 

anført som vurdering af anmeldelsen af 3. december 2002. Aktiv-

ekspropriationsmodellens beregning af renters rente i lighed med forrentning af et 

ekspropriationsprovenu bør herudover afvises, da NESA siden den tidligere gæl-

dende elforsyningslovs ikrafttræden har ansøgt og fået tilladelse til forrentning af 

egenkapitalen.  

 

58. NESAs begrundelse af 28. februar 2003 belyser ikke, at regnskabsmodellen 

bør finde anvendelse, herunder at modellen er egnet til fremføring af den fri egen-

kapital i 1977 til 2000 på en måde, der er forenelig med indholdet af § 74, stk. 3.  
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59. Den fri egenkapital i 1977 består først og fremmest af de indskudte produkti-

onsaktiver i 1977, der vil være omfattet af den gældende elforsyningslovs § 74, 

stk. 3. De ændringer, der er sket i de forløbne 23 år i form af godkendt forrentning, 

overskud ved sideordnede aktiviteter, godkendte rationaliseringsgevinster, korrige-

ret for udlodning er ifølge den tidligere gældende elforsyningslovs systematik 

omfattet af den gældende elforsyningslovs § 74, stk. 3, men andre former for pro-

venu vil ikke være omfattet af bestemmelsen. Udskudt skat mellem 1977 og 1999, 

herunder ændringer heri, kan ifølge § 74, stk. 3, ikke indgå i en opgørelsen af den 

fri egenkapital fra før i 1977.  

 

60. Indtægtsrammebekendtgørelsen pro rata regel indebærer, at fremmedkapital og 

bunden kapital fordeles forholdsmæssigt til finansiering af aktiver, som ikke er 

finansieret af kapital, som virksomheden i medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 

3, frit kan disponere over. Reglen anvendes ved udarbejdelse af kapitalopgørelse 

og åbningsbalance 1. januar 2000. Der er derfor ikke grundlag for at anvende reg-

len ved hensyntagen til udskudt skat i forbindelse med værdireguleringen af den 

bogførte egenkapital i 1977.  

 

61. Det må medgives NESA, at Tilsynet skal godkende netselskabernes åbnings-

balancer 1. januar 2000, men det fremgår hverken af elforsyningsloven eller af 

indtægtsrammebekendtgørelsen, at sammenhængen mellem den opgjorte fri egen-

kapital i 1977 og fremføring heraf til 31. december 1999 skal finde sted som frem-

ført af NESA.  

 

62. For så vidt angår NESAs betragtninger om hensyntagen til udskudt skat i for-

bindelse med værdireguleringen af ejerindskuddet i produktionsselskabet bemær-

kes, at produktionsselskabets dispositioner angående hensættelse til udskudt skat i 

åbningsbalancen 1. januar 2000 er opgørelsen af den fri egenkapital i NESA i 

1977 uvedkommende.  

 

63. Samlet blev det vurderet, at NESA ikke har sandsynlig gjort, at udskudt skat i 

2000 i forbindelse med opskrivning af den bogførte egenkapital i 1977 er forene-

ligt med elforsyningslovens § 74, stk. 3.  

 

64. NESA har heller ikke kunne pege på regler eller praksis, der kunne legitimere 

at pro rata fordelingen skal finde anvendelse ved opgørelse af den fri egenkapital i 

1977.  

 

65. Under henvisning hertil afviste Tilsynet den af NESA foreslåede metode for 

beregning af udskudt skat og fremføring af opskrivningen til 2000 og Tilsynet 

henviste selskabet til at efterkomme tilsynets afgørelse af 27. februar 2002 for så 

vidt angår hensyntagen til udskudt skat i forbindelse med opskrivning af den bog-

førte værdi af egenkapitalen.  
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66. Tilsynet lagde ved afgørelsen vægt på, at elforsyningslovens § 74, stk. 3 af-

grænser den kapital, som NESAs ejere kunne disponere over efter den tidligere 

gældende elforsyningslov. I yderste konsekvens beskytter bestemmelsen NESAs 

ejeres ret til at realisere den indskudte værdi, herunder til at anvende kapital og 

indtægter til andre formål, men § 74, stk. 3, kan ikke tages til indtægt for at be-

skytte ejernes ret til at disponere over kapital og indtægter svarende til en værdi af 

NESAs aktier.  

 

67. § 74, stk. 3 er indsat i elforsyningsloven for at beskytte NESAs ejere mod ek-

spropriation. Forfølges denne tankegang yderligere så bør NESA ikke stilles bedre 

ved opskrivningen af den fri egenkapital end selskabet ville være stillet i en ek-

spropriationssituation, hvor der ville være udløst et provenu svarende til aktivernes 

værdi i 1977 justeret med udskudt skat og indfrielse af eventuel gæld.  

 

 
 

 


