
 

 

 

 

 

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

 

Opgørelse af NESANETs fri egenkapital pr. 1. 
januar 2000 
Dato: 31.03.2003•Journalnr.: 3/1320-0303-0062  
 

A. OPGØRELSE AF FRI EGENKAPITAL I NESA A/S I 1977 
1. NESA A/S anmeldte den 3. december 2002 en endelig opgørelse af den samlede 

fri egenkapital primo 1977 på 3,6 mia. kr. Anmeldelsen var foretaget efter korrige-

rede, nedskrevne genanskaffelsesværdier i 1977.  

 

2. NESAs anmeldelse var fremsendt i henhold til elforsyningslovens §§ 76 og 100, 

som pålægger de kollektive elforsyningsvirksomheder at anmelde kapitalopgørelse 

og åbningsbalance med henblik på godkendelse efter elforsyningslovens §74, stk. 

2.  

 

3. Energitilsynet godkendte den 3. februar 2003 i medfør af elforsyningslovens § 

74, stk. 2, en opskrivning af NESAs netaktiver opgjort efter nedskrevne genan-

skaffelsesværdier i 1977 med 1.079.299 t.kr.  

 

4. Energitilsynet godkendte den 24. februar 2003 i medfør af elforsyningslovens § 

74, stk. 2, en opskrivning af NESAs produktionsaktiver i Isefjordsværket opgjort 

efter nedskrevne genanskaffelsesværdier i 1977 med 1.976.624 t.kr.  

 

5. Energitilsynet godkendte den 24. februar 2003 i medfør af elforsyningslovens § 

74, stk. 2, en værdiansættelse af leverede, men ikke fakturerede leverancer ved den 

tidligere gældende elforsyningslovs ikrafttræden i 1977 svarende til 57. 623 t.kr.  

 

6. Energitilsynet godkendte den 24. februar 2003 i medfør af elforsyningslovens § 

74, stk. 2, at NESAs tidligere administrationsbygning på Strandvejen i 1977 kan 

opskrives med 23.829 t.kr., der modsvarer ejendomsvurderingen af ejendommen i 

1977. Tilsynet vedtog herudover, at regnskabet for den fri egenkapital skal reduce-

res med 218.000 t.kr. i 1999, svarende til ejendomsvurderingen af bygningen i 

1999, hvor ejendommen blev trukket ud af den regulerede elforsyningsvirksom-

hed.  

 

7. Energitilsynets principafgørelse af 27. februar 2002 indebærer, at der ved en-

hver opskrivning af den bogførte egenkapital skal tages hensyn til udskudt skat, og 

at det er skattesatsen i 1977 på 37%, der skal anvendes. Afgørelsen indebærer 

herudover, at NESA skal fremlægge en revisorattesteret redegørelse for beregnin-

gen af den udskudte skat i 1977.  
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8. NESA anmeldte den 3. december 2002 en beregning af udskudt skat på 1,3 mia. 

kr., som tilbagediskonteret til nutidsværdi i 1977 med 15,93% udgjorde 86,5 

mio.kr. NESA har herudover i notat af 28. februar 2003 foreslået 3 modeller til 

beregning af udskudt skat og fremføring af den fri egenkapital fra 1977 til 2000.  

 

9. Tilsynet måtte afvise NESAs forslag til beregning af udskudt skat og fortsat 

henholde sig til principafgørelsen af 27. februar 2002 som indebærer, at der ved 

enhver opskrivning i 1977 skal tages hensyn til udskudt skat i 1977.  

 

10. Ud fra de foreliggende oplysninger vil den udskudte skat foreløbigt kunne 

opgøres til 1.160.829 t.kr. (37 % af 3.137.375 t.kr).  

 

11. Den samlede opskrivning af de bogførte værdier i 1977 udgør 3.137.375 t.kr., 

som efter fradrag for udskudt skat udgør 1.976.546 t.kr. NESAs samlede fri egen-

kapital i 1977 inklusive den bogførte værdi af egenkapitalen udgør 2.178.346 t.kr. 

i 1977, jf. tabel 1.  

TABEL 1. 

t.kr.  

Bogført egenkapital i 

1977 og opskrivning 

Bogført egenkapital 1977  201.800 

Opskrivning af aktiver:   

Netaktiver  1.079.299 

Produktionsaktiver  1.976.624 

Strandvejen  23.829 

Periodisering 57.623 

Samlet opskrivning i 1977  3.137.375 

Udskudt skat i 1977 1.160.829 

Opskrivning efter korrektion for udskudt skat i 1977  1.976.546 

Fri egenkapital i alt 1977 2.178.346 
Udskudt skat er skønsmæssigt beregnet som 37% af 3.137.375. t.kr. Hvis enkelte aktiver - som eksempelvis 
ejendomme - blev beskattet anderledes ved opskrivning i 1977 kan der efterfølgende korrigeres herfor. 
 
B. FREMFØRING AF DEN FRI EGENKAPITAL FRA 1977 TIL 2000 

12. Den fri egenkapital i 1977 skal herefter føres frem til 1999 med korrektion for 

godkendt forrentning af indskudskapital, overskud ved sideordnede aktiviteter, 

godkendte rationaliseringsoverskud efter den tidligere gældende elforsyningslov 

samt udlodninger.  

 

13. NESA har oplyst, at ovennævnte værdier kan opgøres til 715.763 t.kr. i 1999. 

Heraf er 273.384 t.kr. overført til moderselskabet, hvorefter 442.379 t.kr. er place-

ret i netselskabet, jf. tabel 2.  
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TABEL 2 

Udviklingen i NESAs bogførte egenkapital fra 1977-1999 mio. kr.  

Bogført egenkapital 1. januar 1977  201,8 

Andel af overskud i Sjællandske Kraftværker 1996-1999  235,1 

Overskud af sideordnet aktivitet 1996-99  45,5 

Godkendt forrentning af egenkapital 1977-99  950,5 

Tilgang i alt  1.432,9 

Betalt skat 1977-99  327,7 

Udbetalt udbytte 1977-99  389,4 

Bogført egenkapital 1. januar 2000  715,8 

Placeret i NESANET A/S  442,4 

Placeret i NESA A/S  273,4 

14. Under henvisning hertil vil den fri egenkapital ved den gældende elforsynings-

lovs ikrafttræden kunne opgøres til 2.418.925 t.kr.(1.976.546 t.kr. + 442.379 t.kr.)  

 
C. KONSEKVENSEN AF OPGØRELSEN AF DEN FRI EGENKAPITAL FOR ÅBNINGS-
BALANCEN 2000 

15. NESA har fremsendt en åbningsbalance for NESANET pr. 1. januar 2000, der 

inkluderer den udvikling i den bogførte egenkapital, som er vist i tabel 2. Denne 

balance er overført til kolonne 1 i tabel 3. I tabel 3 er herefter vist de korrektioner 

af åbningsbalancen, der følger af Tilsynets afgørelse, således som det fremgår af 

tabel 1. Herudover er der foretaget korrektioner for overdragelse af ejendommen 

på Strandvejen til NESA A/S i forbindelse med dannelsen af NESANET i 1999.  
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TABEL 3 

NESANETs nuværende balance pr. 1. januar 2000 
t.kr. Nuværende 

balance 

1.januar 2000 

Korrektion Korrigeret 

balance 

1.januar 2000 

Aktiver     

Kapitalandel 

EK System 

EK Transmission 

NESA Forsyning 

NESA Produktion 

Energi E2  

 

1.311 

13.100 

20.000 

5.500 

2.072.015  

 

1.311 

13.100 

20.000 

5.500 

2.072.015 

Omsætningsaktiver  1.508.618 190.655 1.699.273 

Netaktiver 

Bogført 1.1.00 

Opskrivning 

 

521.638 

3.960.157  

 

521.638 

3.960.157 

Andre anlægsaktiver  66.845  66.845 

Aktiver i alt  8.169.194 190.655 8.359.849 

    

Passiver     

Fri egenkapital 

- Indskud i NESANET 

- Ejerandel i Energi E2 

*) 

120.500 

321.879  

 

120.500 

321.879 

Korrektion af fri egenkapital   1.976.546 1.976.546 

Bunden egenkapital 

Ejerandel i Energi E2 

- Opskrivning før skat pr 

1.1.00  

 

1.750.136 

3.960.157  

 

1.750.136 

3.960.157 

Korrektion af bunden egen-

kapital   -1.976.546 -1.976.546 

Strandvejen   190.655 190.655 

Over/underdækning  137.524  137.524 

Fremmedkapital  1.878.998  1.878.998 

Passiver i alt  8.169.194 190.655 8.359.849 
*) 120.500 t.kr. og 321.879 t.kr. udgør summen af de poster, der tillægges den fri egenkapital i 1977 i form af 

godkendt forrentning, rationaliseringsoverskud samt overskud ved sideordnet virksomhed fratrukket skat og 
udlodning i perioden 1977-2000 på i alt 716.000 t.kr., og herfra fratrukket 273.000 t.kr., som er indskudt i NESA 

A/S.  

 

16. Bygningen på Strandvejen figurerer ikke i NESANETs åbningsbalance, men er 

indføjet som et aktiv på 3.515 t.kr. i NESA A/S' åbningsbalance 1. januar 2000. 

Forskellen mellem den bogførte værdi i 1999 på 3.515 t.kr. og 218.000 t.kr. (den 

offentlige ejendomsvurdering i 1999) er 214.485 t.kr., som fordeles med 23.830 

t.kr. til fri egenkapital og med 190.655 t.kr. til den bundne kapital.  

 

17. Fremgangsmåden kan også beskrives som følger: NESA efterkommer første 

del af Tilsynets afgørelse angående bygningen på Strandvejen ved at lade den 

bogførte værdi af bygningen i 1977 tillagt opskrivningen på 23.829 t.kr. tilgå den 

fri egenkapital og 27.345 t.kr (3.515 t.kr. + 23.830 t.kr. ) placeres som en udlod-

ning til NESAs ejere.  
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18. Anden del af Tilsynets afgørelse efterkommes ved at forskellen mellem den 

offentlige ejendomsvurdering af ejendommen i 1999 (218.000 t.kr.), hvor bygnin-

gen betragtes som værende trukket ud af det regulerede selskab tilføres som bun-

den kapital og opføres som et tilgodehavende hos NESA på aktivsiden.  

 

19. Energitilsynet ville herefter efterfølgende kunne godkende en åbningsbalance 

for NESANET pr. 1. januar 2000, udarbejdet i overensstemmelse med principper-

ne i tabel 3 og nedenstående forudsætninger.  

 

20. Energitilsynets efterfølgende godkendelse af NESANETs reviderede åbnings-

balance pr. 1. januar 2000 forudsætter, at den fri og den bundne egenkapital og 

dens fordeling er opgjort i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørel-

sens regler herom, at der foreligger en revisor opgørelse for så vidt angår værdian-

sættelsen af bygningen i overensstemmelse med det princip, som Tilsynet tilken-

degav på mødet den 24. februar 2003, og at NESA fremlægger en revisor redegø-

relse der viser, hvordan beregningen af udskudt skat i 1977 er foretaget i overens-

stemmelse med Tilsynets principafgørelse af 27. februar 2002.  

 

21. Tilsynets godkendelse ville herudover forudsætte dokumentation for ejernes 

enighed om værdiansættelsen af produktionsaktiverne, samt at kravet i elforsy-

ningslovens § 97, stk. 2, er opfyldt, således at ejerskabet af produktionsselskabet 

er placeret i NESANET A/S.  

 

AFGØRELSE 
at det meddeles NESA A/S, at Tilsynet har truffet afgørelse om at kunne godkende 

en åbningsbalance for NESANET A/S pr. 1. januar 2000 baseret på nedenstående 

forudsætninger, idet det forudsættes at de endelige beregninger er ledsaget af en 

revisor opgørelse.  

 at den fri egenkapital pr. 1. januar 1977 opskrives med i alt 3.137.375 t.kr., der 

reduceres med udskudt skat på i alt 1.160.829 t.kr., således at den samlede op-

skrivning af net- og produktionsaktiverne, bygningen på Strandvejen i 1977 og 

periodiseringen af elindtægterne opgøres til 1.976.546 t.kr. Det forudsættes, at 

der foreligger en revisionserklæring om, at opgørelsen er baseret på aktiver, 

som NESA A/S ejede på dette tidspunkt.  

 at den bogførte værdi på 201.800 t.kr. i 1977 korrigeres med godkendt for-

rentning, godkendte rationaliseringsoverskud, overskud ved sideordnede akti-

viteter og udlodning, hvorefter den bogførte egenkapital 1. januar 2000 udgør 

715,8 mio. kr., hvoraf 442.379 t.kr. placeres i netselskabet.  

 at balancen opskrives med 190.655 t.kr., som følge af at bygningen på Strand-

vejen tilskrives den bundne kapital og omsætningsaktiverne.  

 at Energitilsynets efterfølgende godkendelse af NESANETs reviderede åb-

ningsbalance pr. 1. januar 2000 forudsætter, at den fri og den bundne egenka-

pital og dens fordeling er opgjort i overensstemmelse med indtægtsrammebe-

kendtgørelsens regler herom, at der foreligger en revisor opgørelse for så vidt 

angår værdiansættelsen af bygningen i overensstemmelse med det princip, 

som tilsynet tilkendegav på mødet den 24. februar 2003, og at NESA frem-

lægger en revisor redegørelse, der viser, hvordan beregningen af udskudt skat i 

1977 er foretaget i overensstemmelse med Tilsynets principafgørelse af 27. 

februar 2002. 

 


