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Eltra systemansvar åbningsbalance pr. 1. ja-
nuar 2000 
Dato: 19.03.2002•Journalnr.: 3/1320-0302-0548  
 

INDLEDNING 
1. Af systemansvarsbekendtgørelsens § 3 (bekendtgørelse nr. 602 af 23. juni 2001 

om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder) fremgår, at de systeman-

svarlige virksomheder skal udarbejde en åbningsbalance pr. 1. januar 2000. Ener-

gitilsynet skal godkende og udmelde den enkelte virksomheds kapitalopgørelse og 

åbningsbalance, jf. bekendtgørelsens § 6.  

 

2. Af systemansvarsbekendtgørelsens § 6 fremgår videre, at bortset fra værdian-

sættelsen af fast ejendom og ejerandele i andre virksomheder skal de systeman-

svarlige virksomheders kapitalopgørelser og åbningsbalancer udarbejdes, revideres 

og offentliggøres i overensstemmelse med regler i årsregnskabsloven.  

 

3. Ved brev af 31. januar 2002 har Eltra indsendt åbningsbalance for Eltra system-

ansvar.  

 

4. Eltra har oplyst, at balancen er udarbejdet efter reglerne i årsregnskabsloven, og 

af revisorpåtegningen på Eltras 2000 regnskab fremgår bl.a., at regnskabet er af-

lagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggel-

sen. Eltra har oplyst, at ejendomme er optaget til den offentlige vurdering i åb-

ningsbalancen.*  

 

AFGØRELSE 
5. Det meddeles, at Energitilsynet jf. § 6 i bekendtgørelse om åbningsbalancer for 

systemansvarlige virksomheder godkender og udmelder åbningsbalancen pr. 1. 

januar 2000 for Eltra systemansvar.  

 

SAGSFREMSTILLING 
6. Eltra indsendte den 27. februar 2001 åbningsbalancen for Eltras transmissions-

virksomhed, hvori var indeholdt åbningsbalancen for Eltras systemansvar pr. 1. 

januar 2000. Efterfølgende har Eltra 31. januar 2002 fremsendt en korrigeret åb-

ningsbalance for systemansvaret.  

 

7. Bekendtgørelse om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder trådte i 

kraft 15. juli 2001.  
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8. Med ikrafttræden af bekendtgørelsen om åbningsbalancer for systemansvarlige 

virksomheder har Miljø- og Energiministeren fastsat bestemmelser for de system-

ansvarlige virksomheder jf. bemyndigelserne i elforsyningsloven.  

 

9. Af systemansvarsbekendtgørelsens § 3 fremgår, at de systemansvarlige virk-

somheder skal udarbejde en åbningsbalance pr. 1. januar 2000. Energitilsynet skal 

godkende og udmelde den enkelte virksomheds kapitalopgørelse og åbningsbalan-

ce, jf. bekendtgørelsens § 6.  

 

10. Af systemansvarsbekendtgørelsens § 5 fremgår videre, at bortset fra værdian-

sættelsen af fast ejendom og ejerandele i andre virksomheder skal de systeman-

svarlige virksomheders kapitalopgørelser og åbningsbalancer udarbejdes, revideres 

og offentliggøres i overensstemmelse med regler i årsregnskabsloven.  

 

11. Eltra har oplyst, at balancen er udarbejdet efter reglerne i årsregnskabsloven og 

af revisorpåtegningen på Eltras 2000 regnskab fremgår bl.a., at regnskabet er af-

lagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggel-

sen.  

 

12. Eltra har endvidere oplyst, at ejendomme er optaget til den offentlige vurde-

ring.  

 

13. Det er herudover oplyst, at det immaterielle aktiv "rettigheder til systemtjene-

ster" på 200 mio. kr. vedrører rettigheder og forpligtelser i forbindelse med jævn-

strømsforbindelserne til Norge og Sverige i henhold til kontrakt om kraftudveks-

ling mellem Statkraft S/F og I/S ELSAM af 4. december 1994 og § 5 i kontrakt 

om kraftudvekslingsaftalen af 17. maj 1991 mellem ELAM og Vattenfall, for så 

vidt angår balanceansvar og systemtjenester.  

 

14. Det er endelig oplyst, at beløbet vedrørende udskudt skat omhandler over/-

underdækning fra tidligere år.  

 

BEGRUNDELSE 
15. Med systemansvarsbekendtgørelsen har Miljø- og Energiministeren udstedt 

regelsættet for udarbejdelse af kapitalopgørelser og åbningsbalancer. I bekendtgø-

relsen er det præciseret, at årsregnskabslovens principper er gældende, når bortses 

fra, at fast ejendom skal fastsættes efter den seneste offentlige vurdering og ejer-

andele efter indre værdis metode.  

 

16. Eltra systems åbningsbalance er udarbejdet efter dette princip.  

 

17. For år 2000 er i revisorpåtegningen anført, at regnskabet er aflagt i overens-

stemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Eltra sy-

stem har i den forbindelse supplerende oplyst, at selskabet udarbejder regnskabet 

efter årsregnskabslovens principper. Endvidere har selskabet oplyst, at ejendomme 

er optaget til den offentlige ejendomsvurdering.  

 

 
 

 


