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INDLEDNING 
1. På Energitilsynets møde den 26. februar 2001 blev orienteret om en anmodning 

fra Elkraft System a.m.b.a. om at tage stilling til selskabets åbningsbalance, jf. 

elforsyningslovens § 100, stk. 1.  

 

2. I sagen havde Elkraft System endvidere med henvisning til elforsyningslovens § 

71, stk. 2 anmodet om at få oplyst en forrentningssats for indskudskapital samt 

principperne for afskrivning af selskabets aktiver.  

 

3. Endelig indgik i sagen spørgsmål om indregning af skattebetalinger i tarifferne 

som følge over- underdækning, såfremt disse ikke kunne håndteres som over-/ 

underdækning, der ikke udløser skattebetalinger. Spørgsmålet om over-

/underdækning kunne håndteres som periodiseringsposter, der ikke udløser skatte-

betalinger, afventede afklaring i Told og Skat.  

 

4. Det blev på mødet konkluderet, at sagen for så vidt åbningsbalancen og afskriv-

ninger skulle forelægges Energitilsynet, når bekendtgørelse om åbningsbalancer 

for systemansvarlige virksomheder var trådt i kraft, idet det af elforsyningslovens 

§ 100, stk. 1 fremgår, at Miljø- og Energiministeren fastsætter regler for åbnings-

balancer.  

 

5. Skattespørgsmålet skulle forelægges, når dette var afklaret i Told og Skat.  

 

6. Bekendtgørelse nr. 602 af 23. juni 2001 om åbningsbalancer for systemansvar-

lige virksomheder trådte i kraft 15. juli 2001.  

 

7. 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.  

 

8. 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.  
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9. Systemansvarsbekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser omkring fastsæt-

telse af forrentningssats for indskudskapital. Energitilsynet har senest på mødet 

den 29. oktober 2001 besluttet, at ved udmelding af indtægtsrammer for 2002 for 

net- transmissionsvirksomhederne anvendes fortsat en maksimal forrentningspro-

cent på 7.  

 

10. Elkraft System har oplyst, at balancen er udarbejdet efter reglerne i årsregn-

skabsloven, og af revisorpåtegningen på Elkraft Systems 2000 regnskab fremgår 

bl.a., at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav 

til regnskabsaflæggelsen. I regnskabet er oplyst, at ejendomme er optaget til den 

offentlige vurdering.  

 

11. Skattespørgsmålet er endnu uafklaret. Spørgsmålet vedrører fremtidig over-

/underdækning og vedrører således ikke åbningsbalancen pr. 1. januar 2000.  

 

AFGØRELSE 
12. Det meddeles, at Energitilsynet jf. § 6 i bekendtgørelse 602 af 23. juni 2001 

om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder godkender og udmelder 

åbningsbalancen pr. 1. januar 2000 for Elkraft System a.m.b.a.  

 

13. Det meddeles endvidere, at Energitilsynet jf. elforsyningslovens § 71, stk. 3 

fastsætter forrentningsprocenten for indskudskapital i de systemansvarlige virk-

somheder til 7% for årene 2000 og 2001 og indtil videre til 7% for 2002.  

 

SAGSFREMSTILLING 
14. På Energitilsynets møde den 26. februar 2001 blev forelagt en anmodning fra 

Elkraft System a.m.b.a. om at tage stilling til selskabets åbningsbalance, jf. elfor-

syningslovens § 100, stk. 1.  

 

15. Endvidere anmodede selskabet med henvisning til elforsyningslovens § 71, 

stk. 2 om at få oplyst en forrentningssats for indskudskapital samt principperne for 

afskrivning af selskabets aktiver.  

 

16. Endelig indgik i sagen et spørgsmål om indregning af skattebetalinger i tarif-

ferne som følge over- underdækning. Dette spørgsmål afventede afklaring i Told 

og Skat om over-/underdækning kunne håndteres som periodiseringsposter, der 

ikke udløser skattebetalinger.  

 

17. Det blev på mødet konkluderet, at sagen for så vidt åbningsbalancen og af-

skrivninger skulle forelægges Energitilsynet, når bekendtgørelse om åbningsba-

lancer for systemansvarlige virksomheder var trådt i kraft, idet det af elforsynings-

lovens § 100, stk. 1 fremgår, at Miljø- og Energiministeren fastsætter regler for 

åbningsbalancer.  

 

18. Skattespørgsmålet skulle forelægges, når dette var afklaret i Told og Skat. 

Spørgsmålet vedrører fremtidig over-/underdækning og vedrører således ikke åb-

ningsbalancen pr. 1. januar 2000.  

 

19. Bekendtgørelse om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder trådte 

i kraft 15. juli 2001.  
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20. Efterfølgende har Elkraft System den 7. marts 2002 på foranledning af Energi-

tilsynets sekretariat indsendt en justeret åbningsbalance. Forskellen vedrører den 

regnskabsmæssige behandling af den politiske aftale om mindsteproduktionskapa-

citet, hvor posterne indgik i den først indsendte åbningsbalance, der blev behandlet 

på Energitilsynets møde den 26. februar 2001, men er fjernet i den nu indsendte 

justerede åbningsbalance ud fra den betragtning, at forpligtelsen på daværende 

tidspunkt alene var forankret i en politisk aftale.  

 

21. Med ikrafttræden af bekendtgørelsen om åbningsbalancer for systemansvarlige 

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

ansvarlige virksomheder jf. bemyndigelserne i elforsyningsloven.  

 

22. 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.  

 

23. Af systemansvarsbekendtgørelsens § 5 fremgår, at bortset fra værdiansættelsen 

af fast ejendom og ejerandele i andre virksomheder skal de systemansvarlige virk-

somheders kapitalopgørelser og åbningsbalancer udarbejdes, revideres og offent-

liggøres i overensstemmelse med regler i årsregnskabsloven.  

 

24. Systemansvarsbekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser omkring fast-

sættelse af forrentningssats for indskudskapital. Energitilsynet har for net- trans-

missionsvirksomhederne fastsat forrentningssatsen til 7 for indskudskapital i 2000 

og 2001.  

 

25. Elkraft System har oplyst, at balancen er udarbejdet efter reglerne i årsregn-

skabsloven, og af revisorpåtegningen på Elkraft Systems 2000 regnskab fremgår 

bl.a., at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav 

til regnskabsaflæggelsen. Endelig fremgår det af regnskabet, at ejendomme er 

optaget til den offentlige vurdering pr. 1. januar 2000.  

 

26. Af balancen fremgår endvidere, at Elkraft Systems egenkapital består af en fri 

del - andelskapital på 3 mio. kr. og henlæggelser på 21,5 mio. kr. Elkraft System 

har hertil anført, at egenkapitalen er opdelt i en fri del - indskudskapital - på 3 mio. 

kr., som netselskaberne har indskudt og en bunden del på 21,5 mio. kr., der er 

overførte henlæggelser som ejerne ikke kan disponere over.  

 

27. I balancen indgår "Periodeafgrænsningspost - brugsret vedr. Tysk del af Kon-

tek". Elkraft System har om denne oplyst, at periodeafgrænsningsposten vedrører 

brugsretten til en konverterstation beliggende på tysk jord, der tidligere var ejet af 

Elkraft, men nu er overdraget til VEAG.  

 

28. Endelig fremgår det, at skattespørgsmålet endnu er uafklaret. Spørgsmålet 

vedrører fremtidig over-/underdækning og vedrører således ikke åbningsbalancen 

pr. 1. januar 2000.  
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BEGRUNDELSE 
29. 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.  

 

30. Elkraft Systems åbningsbalance er udarbejdet efter bekendtgørelsens bestem-

melser.  

 

31. For så vidt angår spørgsmålet om fri/bunden egenkapital har Elkraft System 

anført, at indskudskapitalen er optaget som fri kapital, medens henlæggelser anses 

for bunden kapital, der ikke kan disponeres over af ejerne af Elkraft System.  

 

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

stemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Elkraft 

System har i den forbindelse supplerende oplyst, at selskabet udarbejder regnska-

bet efter årsregnskabslovens principper.  

 

33. Det findes derfor, at Elkraft Systems åbningsbalance kan godkendes.  

 

34. Med hensyn til størrelsen af forrentningsprocenten findes samme sats som for 

net- og transmissionsselskaberne at skulle anvendes. Således er der samme incita-

ment til placering af egenkapital i virksomhederne og de adskiller sig ikke økono-

misk væsentligt. De er monopoler og drives under tilnærmelsesvis ensartede for-

hold. 

 

 
 

 


