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1 INDLEDNING 

1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven efterfulgt af 

administrativ praksis, der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der 

fremgår af notatet om betydning af selskabsretlige ændringer for opgørelsen af 

indskudskapital efter varmeforsyningsloven.  Efterfølgende gennemgås den sel-

skabsretlige regulering, der er relevant for problemstillingen i det omtalte notat.  

 

2. Gennemgangen er tilrettelagt med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at 

loven citeres før retspraksis – dog også med en vis emneopdeling, idet særlige 

retskilder til opgørelsen af indskudskapital og til fastsættelsen af en rimelig for-

rentning behandles særskilt, efter gennemgangen af mere generelle retskilder. 

Desuden er henholdsvis almindelige forvaltningsretlige forhold og selskabsret 

gengivet samlet sidst i gennemgangen af mere generelle retskilder.  

 

3. Understregninger i citater m.v. i dette bilag er indsat af sekretariatet for at frem-

hæve den pågældende tekst. 

 

4. Der er fire afgørelser og fire tilkendegivelser, som omtales ved forkortede kal-

denavne: 

 

 ”Administrationsgrundlaget” = Energitilsynets tilkendegivelse af 28. april 

2008 om aktiver i fjernvarmeværkerne pr. 1. marts 1981, inkl. bilag med kom-

ponentliste, j.nr. 4/0920-8901-0235
1
 

 

 ”EGJ 2009” = Energitilsynets afgørelse af 30. november 2009 om forrentning 

af indskudskapital EnergiGruppen Jylland Varme A/S, j.nr. 4/0920-0303-

0008
2
 

 

 ”EKN 2010” = Energiklagenævnets afgørelse af 9. november 2010 om EGJ 

2009, j.nr. 1021-10-3
3
 

 

 EGJ 2012” = Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 om forrentning af ind-

skudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S, j.nr. 4/0920-

0303-0052
4
 

 
1
Tilkendegivelsen kan ses her: 

http://energitilsynet.dk/varme/lovgivning/bekendtgoerelser/vejledninger/administrationsgrundlag-for-
opgoerelseaf-  
2
Afgørelsen kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2009/forrentning-

afindskudskapital-energigruppen-jylland-varme-as/  
3
Afgørelsen kan ses her: http://www.ekn.dk/sites/ekn.dk/files/media/dokumenter/afgorelser/2010_1021-10-

3_pligtmaessigt_skoen_tilsidesat_ved_godkendelse_af_forrentning_af_indskudskapital.pdf  
4
Afgørelsen kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2012/forrentning-

afindskudskapital-2003-2010-i-energigruppen-jylland-varme-as/  

http://energitilsynet.dk/varme/lovgivning/bekendtgoerelser/vejledninger/administrationsgrundlag-for-opgoerelseaf-
http://energitilsynet.dk/varme/lovgivning/bekendtgoerelser/vejledninger/administrationsgrundlag-for-opgoerelseaf-
http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2009/forrentning-afindskudskapital-energigruppen-jylland-varme-as/
http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2009/forrentning-afindskudskapital-energigruppen-jylland-varme-as/
http://www.ekn.dk/sites/ekn.dk/files/media/dokumenter/afgorelser/2010_1021-10-3_pligtmaessigt_skoen_tilsidesat_ved_godkendelse_af_forrentning_af_indskudskapital.pdf
http://www.ekn.dk/sites/ekn.dk/files/media/dokumenter/afgorelser/2010_1021-10-3_pligtmaessigt_skoen_tilsidesat_ved_godkendelse_af_forrentning_af_indskudskapital.pdf
http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2012/forrentning-afindskudskapital-2003-2010-i-energigruppen-jylland-varme-as/
http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2012/forrentning-afindskudskapital-2003-2010-i-energigruppen-jylland-varme-as/
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 ”EGJ 2017” = Energitilsynets afgørelse af 31. januar 2017 om forrentning af 

indskudskapital 2011-2017 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S, j. nr. 

12/15252
5
 

 

 ”Principnotatet” = Energitilsynets tilkendegivelse af 16. december 2015 om 

principper ved opgørelsen af forrentningsgrundlag m.v. efter varmeforsynings-

loven, j.nr. 15/10485
6
 

 

 ”Notatet om forenet produktion” = Energitilsynets tilkendegivelse af 25. okto-

ber 2016 om opgørelse af indskudskapital ved forenet produktion m.m., j.nr. 

16/08593
7
  

 

 ”Notatet om flere værker i ét selskab” = Energitilsynets tilkendegivelse af 31. 

oktober 2017 om forrentning af indskudskapital for flere værker i samme virk-

somhed, j. nr. 17/10296
8
 

5. Først gennemgås de relevante bestemmelser i varmeforsyningsloven, tilhørende 

bekendtgørelser og relevant praksis vedrørende forretning af indskudskapital. Der-

efter gennemgås det selskabsretlige retsgrundlag, der er relevant for de angivne 

problemstillinger vedrørende selskabsretlige kapitalændringer, herunder relevante 

selskabsretlige begreber.  

 

2 VARMEFORSYNINGSLOVEN 

6. Varmeforsyningslovens
9
 § 2 indeholder definitionen af, hvad der i loven forstås 

ved kollektive varmeforsyningsanlæg. Af bestemmelsen fremgår: 

 
     § 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med 

det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog stk. 2:  

1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas.   

2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarmeværker, affaldsforbrændings-

anlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg mv.  

3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg mv., herunder varme-

pumper til kombineret produktion af varme og køling og kraftvarmeanlæg med en eleffekt på 25 

MW eller derunder.  

 
5Afgørelsen kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2017/forrentning-af-

indskudskapital-2011-2017-i-energigruppen-jylland-varme-as/  

6Notatet kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tilkendegivelse-

principperved-opgoerelsen-af-forrentningsgrundlag-mv-efter-varmeforsyningsloven/  

7Notatet kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/tilkendegivelse-om-

opgoerelse-af-indskudskapital-ved-forenet-produktion-mm/  

8Notatet kan ses her: http://www.energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2017/forrentning-af-

indskudskapital-for-flere-vaerker-i-samme-virksomhed/#c10367058  

9Nugældende bekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 af lov om varmeforsyning med senere ændringer 

kan findes på www.retsinformation.dk.  

http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2017/forrentning-af-indskudskapital-2011-2017-i-energigruppen-jylland-varme-as/
http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2017/forrentning-af-indskudskapital-2011-2017-i-energigruppen-jylland-varme-as/
http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tilkendegivelse-principperved-opgoerelsen-af-forrentningsgrundlag-mv-efter-varmeforsyningsloven/
http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tilkendegivelse-principperved-opgoerelsen-af-forrentningsgrundlag-mv-efter-varmeforsyningsloven/
http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/tilkendegivelse-om-opgoerelse-af-indskudskapital-ved-forenet-produktion-mm/
http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/tilkendegivelse-om-opgoerelse-af-indskudskapital-ved-forenet-produktion-mm/
http://www.energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2017/forrentning-af-indskudskapital-for-flere-vaerker-i-samme-virksomhed/#c10367058
http://www.energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2017/forrentning-af-indskudskapital-for-flere-vaerker-i-samme-virksomhed/#c10367058
http://www.retsinformation.dk/
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4) Blokvarmecentraler, herunder kraftvarmecentraler med en eleffekt på 25 MW eller derunder.  

[...] 

Stk. 3. I lovens kapitel 2 og 3 omfatter kollektive varmeforsyningsanlæg tillige distributionsnet til 

fremføring af naturgas.  

[...]”. 

 

7. Energitilsynets hjemmel til at godkende en rimelig forrentning udspringer af 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, der lyder:  

 
     § 20 Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en elef-

fekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske 

marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til 

bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, 

lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som 

følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 

28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perio-

der opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog 

stk. 7-17 og §§ 20 a-20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til 

andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 

     Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at andre udgifter og 

omkostninger end de i stk. 1 nævnte, kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og 

bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved 

et projekt til ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, hen-

læggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital. 

[...]". 

 

8. Det er væsentligt at bemærke, at prisbestemmelserne i varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1 og 2, i deres formulering vedrører det enkelte varmeforsyningsanlæg og 

dermed ikke anvender juridiske personer som sit udgangspunkt. Dette gælder også 

for indskudskapitalen. 

 

9. Energiklagenævnet har flere gange udtalt sig om, at formålet med varmeforsy-

ningslovens § 20 er at beskytte forbrugerne mod urimelige priser, f.eks. øverst på 

side 41 i Energiklagenævnets afgørelse af 11. februar 2005
10

: 

 
Nævnet bemærker, at formålet med varmeforsyningslovens § 20 er at beskytte varmeaftagere 

mod urimelige priser.  

 

10. Varmeforsyningslovens § 20 c fastsætter, hvornår en varmeforsyningsvirk-

somhed, der leverer varme til procesformål, kan afregne denne efter prisbestem-

melserne i varmeforsyningsloven: 

 
     § 20 c. Ved samproduktion af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til bygnin-

gers opvarmning og forsyning med varmt vand, som er omfattet af § 20, stk. 1, og opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas til andre formål, som ikke er omfattet af § 20, stk. 1, 

skal begge ydelser leveres i overensstemmelse med §§ 20-20 b, medmindre der anmeldes en 

omkostningsfordeling af ydelserne til Energitilsynet, jf. § 21, stk. 1. 

 

 
10 Sagen vedrørte Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a.’s klage over Energitilsynets afgørelse af 25. august 2003 om 

I/S Renosyd I/S’ varmepriser. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse. Sagen har j.nr. 21-193 

og er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk. 

http://www.ekn.dk/
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2.1 AFSKRIVNINGSBEKENDTGØRELSEN  

11. Med hjemmel i varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, 2. pkt., har ministeren 

udstedt afskrivningsbekendtgørelsen. § 6 i bekendtgørelse 175 af 18. marts 1991 

er sålydende:  
 

§ 6. Gas- og varmeprisudvalget [i dag Energitilsynet] kan tillade, at der i priser for levering af 

opvarmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 

[...]”. 

 

12. Forrentning af indskudskapital er således en indregningsberettiget omkostning, 

men i modsætning til andre omkostninger kan den først indregnes i priserne efter 

Energitilsynets tilladelse. 

 

13. Bestemmelserne indebærer, at en varmevirksomhed, der ønsker forrentning af 

indskudskapital indregnet i priserne, først skal opgøre indskudskapitalen. Energi-

tilsynet skal herefter tage stilling til, om varmevirksomhedens opgørelse af den 

initale indskudskapital og efterfølgende ændringer (forrentningsgrundlaget) kan 

lægges til grund ved sagens afgørelse. 

 

14. Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 er pr. 19. maj 2017 ophævet og er-

stattet af bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017.  

 

15. Af § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017 fremgår, at der alene 

kan indregnes forrentning af indskudskapital for den del af indskudskapitalen, der 

anvendes til virksomhedens drift eller til investering i anlæg med henblik på leve-

ring af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. Af bestemmelsen i § 6 

fremgår følgende: 

 
§ 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas 

bortset fra naturgas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 

Stk. 2. Forrentning af indskudskapital kan ikke indregnes for den del af den i stk. 1 nævnte 

indskudskapital, der ikke anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med 

henblik på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 

 

16. Det følger af § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 479, at ansøgninger om tilladelse 

til at indregne forrentning af indskudskapital, modtaget i Energitilsynet inden den 

19. maj 2017 behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991. 

 

17. Bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017 er pr. 7. juli 2017 ophævet og erstattet 

af bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017, som er den gældende afskrivningsbe-

kendtgørelse.  

 

18. Af § 6, stk. 1, i den gældende afskrivningsbekendtgørelse fremgår, at Energi-

tilsynet kan tillade, at der kan indregnes en markedsmæssig, systematisk risikoju-

steret forrentning af indskudskapitalen. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår endvide-

re, at forrentning alene kan indregnes for den del af indskudskapitalen, der anven-

des til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med henblik på levering 

af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. I bestemmelsens stk. 3 - 5 er 

nærmere fastsat, hvorledes den anvendte indskudskapital skal opgøres. Af be-

stemmelsen i § 6 fremgår følgende: 
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§ 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas 

bortset fra naturgas indregnes en markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrentning af 

indskudskapital. 

Stk. 2. Forrentning kan alene indregnes for den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der 

anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med henblik på levering af op-

varmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 

Stk. 3. Virksomheden skal opgøre den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der anven-

des til virksomhedens drift eller investeringer i anlæg på baggrund af virksomhedens senest 

anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) efter bekendtgørel-

se om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 

betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsæt-

telse af prisloft. 

Stk. 4. Indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med 

henblik på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, fastsættes til den 

laveste af følgende tre værdier: 

1) Indskudskapital fratrukket tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne. 

2) Anlægssaldo med tillæg af anlæg under udførelse: 

a) fratrukket langfristede gældsforpligtelser, kortfristede gældsforpligtelser til tilknyt-

tede og associerede virksomheder og bankgæld, 

b) tillagt 2 pct. af virksomhedens omkostninger excl. tilladt forrentning af indskuds-

kapital, der er indregnet i priserne i det år, som de senest anmeldte regnskabsoplys-

ninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) vedrører, og 

c) tillagt brændselslager. 

3) Indskudskapital: 

a) fratrukket tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksomheder, likvide 

beholdninger samt tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne, 

b) tillagt henlæggelser og 2 pct. af virksomhedens omkostninger excl. tilladt forrent-

ning af indskudskapital, der er indregnet i priserne i det år, som de senest anmeldte 

regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) vedrører. 

Stk. 5. Energitilsynet fastsætter den indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift el-

ler til investeringer i anlæg til værdien 0, hvis opgørelsen efter stk. 3, medfører en negativ 

værdi. 

Stk. 6. Energitilsynet afviser enhver ansøgning om genoptagelse af ansøgningssagen, når der 

er forløbet mere end 1 år, fra Energitilsynet har meddelt virksomheden sin afgørelse. 

 

19. Det følger af § 13, stk. 1, i den gældende bekendtgørelse, at ansøgninger om 

tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital, modtaget i Energitilsynet 

inden den 7. juli 2017, behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 

2017. 

 

20. Ændringerne i afskrivningsbekendtgørelsen i 2017 omhandler således ikke 

opgørelsen af den samlede indskudskapital og kravet om forudgående tilladelse, jf. 

pkt. 12-13. 

 

21. Af afskrivningsbekendtgørelsens §§ 2-4 fremgår endvidere følgende om an-

lægssum og afskrivningsgrundlag:  

 
§ 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af den kon-

staterede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf. § 5. 

 
§ 3. Ved anlægssum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranledi-

get af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnes byggerenter opgjort på idriftsættelsestidspunk-

tet. 

Stk. 2. På værker med forenet produktion fordeles den totale anlægssum på de enkelte produkter 

efter rimelige driftsøkonomiske principper. 
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§ 4. Afskrivninger af de i §§ 1 og 2 nævnte værdier foretages med indtil 20 procent om året. 

Stk. 2. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, der omfatter den 31. marts 1982 

foretages afskrivninger særskilt for det enkelte års samlede anlægssum. Det enkelte års anlægs-

sum skal være afskrevet over en periode på højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet. 

 

3 FASTSÆTTELSE AF FORRENTNINGSGRUNDLAGET 

3.1 BEGREBET ”INDSKUDSKAPITAL” EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN 

22. Det fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, og afskrivningsbekendtgø-

relsens § 6, at det er indskudskapital, der kan forrentes. Hverken varmeforsynings-

loven, forarbejderne hertil eller afskrivningsbekendtgørelsen indeholder en be-

stemmelse, der nærmere definerer begrebet indskudskapital. For en gennemgang 

af forarbejderne til varmeforsyningsloven henvises til EGJ 2012 pkt. 83ff. 

 

23. Begrebet "indskudskapital" i varmeforsyningsloven er et regulatorisk begreb, 

dvs. et af lovgiver defineret element i reguleringen af varmeforsyningen, der i 

denne sammenhæng er valgt som det beregningsmæssige udgangspunkt for fast-

sættelsen af en rimelig forrentning.  

 

24. I EGJ 2009 afviste Energitilsynet at forrente den til enhver tid værende egen-

kapitalen i stedet for indskudskapital. Sagen blev forelagt Energiklagenævnet, men 

hjemvisningen i EGJ 2010 berørte ikke Energitilsynets afvisning af at forrente 

egenkapital, ligesom Energiklagenævnet ikke kommenterede, at indskudskapitalen 

var opgjort uden henvisning til selskabskapitalen.   

 

25. Praksis er derfor, at indskudskapitalsbegrebet er forskellig fra den til enhver tid 

opgjorte egenkapital efter årsregnskabslovens begreber, den registrerede selskabs-

kapital efter selskabsloven og praksis om indskudskapital i andelsselskaber
11

, jf. 

også punkt 91-94 i EGJ 2012. Af afgørelsens punkt 91 fremgår følgende: 

 
[…] 

Som fastslået i Energiklagenævnets afgørelse af 9. november 2010, så forstås herefter ved ind-

skudskapital den kapital, som ejerne har indskudt i varmeforsyningsvirksomheden (den initiale 

indskudskapital), evt. med tillæg af den af Energitilsynet godkendte forrentning, som ejerne har 

ladet stå i virksomheden, med fradrag af udlodninger. 

[…] 

 

26. Energiklagenævnet har endvidere ved afgørelse af 17. september 2007, j- nr. 

21-356,
12

 om Central Kommunernes Transmissionsselskab I/S udtalt følgende om 

indskudskapitalen: 

 

 

 
11

 Punkt 4.2.4 i Erhvervsstyrelsens vejledning om virksomheder med begrænset ansvar fra december 2013 lyder: 

Der er ikke noget kapitalkrav i et andelsselskab. I mange andelsselskaber kan man blive deltager ved at indbetale 
et kapitalindskud og derefter ”optjener” man en andelskapital i forhold til sin omsætning og selskabets 

driftsoverskud. 
12Afgørelsen kan ses her: http://www.ekn.dk/sites/ekn.dk/files/media/dokumenter/afgorelser/2007_21-

356_energitilsynets_afgc3b8relse_c3a6ndres_29441.pdf 

http://www.ekn.dk/sites/ekn.dk/files/media/dokumenter/afgorelser/2007_21-356_energitilsynets_afgc3b8relse_c3a6ndres_29441.pdf
http://www.ekn.dk/sites/ekn.dk/files/media/dokumenter/afgorelser/2007_21-356_energitilsynets_afgc3b8relse_c3a6ndres_29441.pdf
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 […] 

Det fremgår ikke af ordlyden af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at indskudskapital ikke omfat-

ter ikke-udloddet godkendt forrentning. På den baggrund, og da varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4, kan bringes i anvendelse hvis indskudskapitalen bliver af en sådan størrelse, at forrentning 

heraf ville medføre urimelige priser, finder nævnet det betænkeligt at anlægge en snæver fortolk-

ning af begrebet indskudskapital.[Sekretariatets understregning] 

[…] 

3.2 OPGØRELSE AF DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL  

27. Varmeforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser indeholder ikke nærmere 

bestemmelser om, hvordan den initiale indskudskapital skal opgøres. Nedenfor 

redegøres for Energitilsynets praksis om, hvordan indskudskapitalen opgøres, jf. 

også afsnit 4.3 i EGJ 2012.  

 

28. Energitilsynets praksis for opgørelsen af den initiale indskudskapital fremgår 

først og fremmest af administrationsgrundlaget og EGJ 2012. Energitilsynet har 

endvidere med principnotatet og notatet om forenet produktion fastsat yderligere 

retningslinjer for opgørelsen af indskudskapitalen opgjort efter administrations-

grundlaget.   

3.2.1 DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL I VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

STIFTET FØR 1. MARTS 1981  

29. For varmeforsyningsvirksomheder stiftet før ikrafttrædelsen af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelser den 1. marts 1981, er den initiale indskudskapital 

værdien af varmeforsyningsvirksomheden som helhed ved reguleringens ikraft-

træden. For disse varmeforsyningsvirksomheder kan den initiale indskudskapitals 

størrelse opgøres på to forskellige måder:  

 

1. Egenkapitalen i et revideret regnskab enten pr. 1. marts 1981 eller for det 

regnskabsår, som er afsluttet tættest på denne dato.  

 

2. Nedskrevne genanskaffelsesværdier af aktiver i 1981, jf. administrations-

grundlaget.  

3.2.2 DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL I VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

STIFTET EFTER 1. MARTS 1981  

30. Den initiale indskudskapital for varmeforsyningsvirksomheder stiftet efter den 

1. marts 1981, er den kapital, som ejeren/ejerne har indskudt i virksomheden ved 

stiftelsen, f.eks. som andelskapital. Indskud vil oftest være kontante indskud.  

 

31. Varmeforsyningsvirksomheder, der er stiftet efter den 1. marts 1981, kan ikke 

vælge at anvende administrationsgrundlaget til opgørelse af indskudskapital. 

3.2.3 VED FUSION AF VARMEVIRKSOMHEDER EFTER 1. MARTS 1981 

32. Det fremgår af administrationsgrundlagets pkt. 23, at varmevirksomheder ved 

fusion efter 1981 skal opgøre en særskilt initial indskudskapital for hver af de tid-

ligere selvstændige varmevirksomheder: 
 

"[...] 
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Ved fusion af varmeforsyningsvirksomheder efter 1981 skal der for hver af de tidligere selvstæn-

dige virksomheder foretages en særskilt opgørelse pr. 1. marts 1981. Det er således udgangs-

punktet pr. 1981, der fastlægges på baggrund af komponentlisten, medens øvrige efterfølgende 

bevægelser vil blive vurderet på baggrund af de konkrete sager. 

[...]” 

 

3.3 EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER AF FORRENTNINGSGRUNDLAGET 

33. Det er indskudskapitalen ved begyndelsen af et regnskabsår, der kan søges 

forrentet (forrentningsgrundlaget), jf. EGJ 2012, punkt 107. 

 

34. Indskudskapitalen ved regnskabsårets start opgøres på baggrund af den initiale 

indskudskapital med følgende korrektioner for efterfølgende forhold siden 1. marts 

1981, jf. f.eks. afsnit 4.4. i EGJ 2012 og Principnotatet, tilkendegivelse G: 

 Nye indskud fra ejerne. 

 Nedsættelse af indskudskapitalen ved udlodning til ejerne eller ved anden 

udskillelse af aktiver uden vederlag. 

 Forrentning af indskudskapital, som er tiltrådt af Energitilsynet, og som 

fortsat er indestående i virksomheden uanset om den er indregnet eller ej, 

jf. EGJ 2012, punkt 368-370 og 383. 

 Regnskabsmæssig modregning. Når dispositionen er foretaget, uden at det 

er en åbenlys fejl i anmeldelsen, kan den modregnede indskudskapital så-

ledes ikke efterfølgende genskabes/ændres med tilbagevirkende kraft for 

at opnå et højere forrentningsgrundlag, jf. Principnotatets punkt 163. Det 

gælder uanset hvilken post, indskudskapitalen er modregnet i. 

 

35. Disse korrektioner gælder, uanset om varmevirksomheden blev stiftet før eller 

efter den 1. marts 1981. 

3.4 FLERE VÆRKER I ÉT SELSKAB 

36. Energitilsynets tilkendegivelse om flere værker i samme virksomhed
13

 har 

fastlagt, at selskaber med flere værker skal opgøre særskilt indskudskapital for 

hvert enkelt værk. Tilkendegivelsen definerer et værk som:  

 
”[…] 

20. Det afgørende for, hvorvidt der er tale om et eller flere værker i sammenhæng med denne 

sagsfremstilling, er om anlæggene er etableret på en sådan måde, at de kan udgøre en virksom-

hed i sig selv og med deres fysiske leveringsforhold ville kunne sælges/udskilles som en selv-

stændig virksomhed i drift og indgå som sådan i en anden varmevirksomhed uden væsentlige 

ændringer i leveringssystem/ledninger. Derimod har anlæggets størrelse i sig selv i denne forbin-

delse ingen betydning for, om det er et selvstændigt værk, eller blot en del af et værk. 

  

21. Som indikationer på flere værker i samme virksomhed kan nævnes, om varmen fra værkerne 

afregnes til forskellige priser, hvilket vil tale for, at varmevirksomhed må anses for at bestå af flere 

værker. Derudover kan der også være en indikation i, om anlæggene er beliggende på samme 

eller forskellige p-numre (”adresser”) i cvr-registret. Det vil dog altid være en konkret vurdering 

afhængigt af leveringspunktet eller leveringspunkterne fra virksomheden til dens kunder/aftagere, 

hvorvidt en varmevirksomhed må anses for at bestå af flere værker.  

[…]” 

 
13 Energitilsynets tilkendegivelse af 31. oktober 2017 
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37. Af tilkendegivelsen fremgår at, efter en sammenlægning (f.eks. ved fusion 

eller opkøb) holdes de oprindelige værker adskilt i relation til opgørelse af ind-

skudskapital og godkendelse af rimelig forretning, herunder indregningen af for-

rentningen. 

 

38. Af tilkendegivelsen fremgår endvidere en undtagelse til hovedreglen om, at 

værkernes indskudskapital skal opgøres separat. Såfremt der er prisharmoniseret 

for værkerne, kan der opgøres en samlet indskudskapital for værkerne.  

3.5 ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS VEDRØRENDE INDSKUDSKAPITAL 

39. Energiklagenævnet har ved afgørelse af 22. april 2015, j.nr. 1021-14-36 kon-

kret afvist en anden type efterfølgende bevægelse end oplistet i pkt. 34. Energikla-

genævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014, hvorved Energitil-

synet på baggrund af en gennemgang af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.’ budget-

ter, regnskaber og selvevaluering pålagde Sønderborg Fjernvarme at tilbageføre 

kapitaldannelsen til forbrugerne. 

 

40. I afgørelsen fandt Energiklagenævnet bl.a., at forskellen mellem Sønderborg 

Fjernvarmes indskudskapital pr. marts 1981 og den i priseftervisningerne anførte 

indskudskapital var udtryk for en kapitaldannelse, der skulle tilbageføres til for-

brugerne. Energitilsynet lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at en del af beløbet 

fremkom ved forskellen mellem klagers indskudskapital pr. marts 1981 med tillæg 

af medlemsindskud indtil maj måned 1985, som det ikke kunne dokumenteres 

vedrørte indskudskapital. 

 

41. Desuden afviste Energiklagenævnet i afgørelsen, at det udgjorde en godken-

delse eller grundlag for en retligt berettiget forventning, at den forkert opgjorte 

indskudskapital i flere år havde fremgået af priseftervisninger m.v.: 

 
”[...] 

På baggrund af sagens oplysninger og de foreliggende dokumenter er det endvidere Energikla-

genævnets opfattelse, at det ikke kan lægges til grund, at det daværende Gas- og Varmeprisud-

valg skulle have godkendt klagers opgørelse af indskudskapitalen, ligesom det heller ikke kan 

lægges til grund, at Energitilsynet stiltiende skulle have accepteret klagers opgørelse ved ikke at 

reagere på klagers indsendte priseftervisninger, hvoraf fremgår, at indskudskapitalen er 42,5 mio. 

kr. Energiklagenævnet finder ligeledes ikke, at klager på baggrund af korrespondancen med Gas 

og Varmeprisudvalget og indsendelsen af de efterfølgende mange priseftervisninger har kunnet 

have en berettiget retlig forventning om, at klagers opgørelse af indskudskapitalen på 42,5 mio. 

kr. var i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. Energiklagenævnet har herved 

navnlig lagt vægt på, at hverken Gas- og Varmeprisudvalget eller Energitilsynet skal opgøre eller 

godkende varmeforsyningsvirksomhedernes indskudskapital. Dette er alene aktuelt for tilsyns-

myndighederne i forbindelse med en anmodning om tilladelse til at indregne forrentning af ind-

skudskapitalen, hvilket ikke har været tilfældet for klagers vedkommende. 

[...]”. 
 

42. Energiklagenævnet har ved en afgørelse af 17. juni 2010, j.nr. 1021-233, stad-

fæstet Energitilsynets afgørelse af 9. juli 2009 om gennemgang af priser og bud-

getter for Grenaa Varmeværk a.m.b.a. Værket skulle tilbageføre kr. 7.589.582 til 

forbrugerne gennem nedsættelse af den prismæssige anlægssaldo. Af værkets års-

rapport for 2007 fremgik tilslutningsafgift (-bidrag) på 14.961.691 kr. under po-

sten egenkapital. Beløbet var fremkommet ved, at værket i årene 1981 til 1989 

fejlagtigt posterede forbrugernes indbetalte tilslutningsbidrag under egenkapital. 
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Klagenævnet fandt, at tilslutningsbidragenes placering under egenkapital var uri-

melig efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, og § 21, stk. 4, fordi det ville 

medføre, at forbrugerne skulle betale et tilsvarende beløb i afskrivninger. 

 

3.6 ENERGITILSYNETS PRAKSIS VEDR. SELSKABSGØRELSE MED APPORTIND-

SKUD AF BESTÅENDE VARMEVIRKSOMHED 

43. I EGJ 2009 sagen blev det alene ved en indirekte gengivelse i pkt. 172 nævnt, 

at varmeforsyningen var blevet selskabsgjort ved at indskyde den eksisterende 

varmevirksomhed som apportindskud: 

 
”[…] 

EnergiGruppen Jylland har oplyst, at kapitalopgørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i det af-

lagte regnskab for Herning Kommune pr. 31. december 1980, der også indeholdt regnskabsop-

lysninger for Herning Kommunes fjernvarmeforsyning 

[…]” 

 

44. Det fremgår af CVR-registeret, at EnergiGruppen Jylland blev stiftet i 2000 

ved indskud i værdier, den eksisterende varmevirksomhed. 

 

45. Også i EGJ 2017 blev den initiale indskudskapital såvel som efterfølgende 

bevægelser undersøgt. Selskabsgørelsen i 2000 blev heller ikke tillagt betydning i 

denne afgørelse. I sagen (og tidligere afgørelser) var indskudskapitalen opgjort til 

ca. 600 mio. kr. I CVR-registeret fremgår en værdi på 447 mio. kr. ved sel-

skabsgørelsen i 2000, altså 160 mio. kr. mindre end indskudskapitalen opgjort ved 

EGJ 2017. 

 

46. Der er således praksis for, at selskabsgørelse med indskud af den bestående 

virksomhed (der har et regulatorisk regnskab) som apportindskud ikke medfører 

ændringer i den opgjorte indskudskapital.  

 

4 FORVALTNINGSRETLIGE PRINCIPPER  

4.1 LIGHEDSGRUNDSÆTNINGEN 

47. Lighedsgrundsætningen
14

 fastsætter, at væsentligt lige forhold skal behandles 

lige i retlig henseende – ensartede fakta skal føre til ensartede retsfølger. Ligheds-

grundsætningen har især betydning som en supplerende ramme ved anvendelsen af 

bestemmelser, som overlader myndigheden et skøn. Enkeltstående fravigelser af 

praksis til fordel for en virksomhed eller borger må for så vidt betragtes som væ-

rende i strid med den almindelige lighedsgrundsætning, medmindre der i det en-

kelte konkrete tilfælde foreligger en saglig og tungtvejende grund til fravigelsen. 

 

 
14

 Der kan læses nærmere herom i den forvaltningsretlige litteratur, se f.eks. ”Forvaltningsret, opgaver, hjemmel, 

organisation” af Bent Christensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997, 2. udgave, side 146 ff. og 182 ff., 

og ”Forvaltningsret, Almindelige emner”, af Jens Garde m.fk., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016, 6. 

udgave, side 253 ff. 
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5 SELSKABSRETTEN 

5.1 BETYDNINGEN AF REGISTERERING  

 

48. Kravet om, at kapitalselskaber skal registrere oplysninger, fremgår indirekte af 

§ 9, stk. 1: 

 
§ 9. Registreringspligtige oplysninger efter denne lov skal være optaget i Erhvervsstyrelsens it-

system senest 2 uger efter den retsstiftende beslutning, medmindre andet er bestemt i eller i 

medfør af denne lov. Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervsstyrelsens it-

system, jf. § 12, stk. 1, skal anmeldelse være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at 

den retsstiftende beslutning er truffet. 

[…]” 

 

49. Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1466 af 25. november 2016 fastlægger 

ligeledes, hvilke oplysninger der skal anmeldeles og registreres i Erhvervsstyrel-

sens it-system. Af bekendtgørelsens § 15, stk. 1 fremgår følgende:  

 
§ 15. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. 

af stiftelse af et kapitalselskab skal mindst angive følgende: 

1) Selskabets navn og eventuelle binavne. 

2) Selskabets branche og eventuelle bibrancher. 

3) Selskabets adresse og hjemstedskommune. 

4) Selskabets stiftelsesdato og formål. 

5) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 

6) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis 

kun en del af selskabskapitalen eller overkursen er indbetalt, jf. selskabslovens § 40, stk. 2, og 

størrelsen af et eventuelt overkursbeløb. 

7) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og 

adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter 

for disse. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selska-

bet er registreret i, og registreringsnummeret. 

8) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis 

selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at 

lade sit årsregnskab revidere. 

9) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selska-

bet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer, adresse og størrelsen af den enkelte 

deltagers eventuelle indskud. 

[…] 

 

50. I praksis er oplysninger, der skal registreres efter selskabsloven, optaget i 

CVR-registeret, hvor data fra forskellige retsområder samles og gøres offentligt 

tilgængelige, f.eks. lovpligtige registreringer efter selskabsloven.
15

 

 

 
15 Af CVR-lovens formålsbestemmelse fremgår følgende: 

”§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at 

1.indeholde grunddata om juridiske enheder, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede 

produktionsenheder, 

2.foretage en entydig nummerering af de i registret optagne juridiske enheder og produktionsenheder, og 

3.stille grunddata til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner samt private” 

  Se mere om CVR-registeret her: https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cvr   

https://erst.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20161466-full
https://erst.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p40&schultzlink=lov20090470#p40
https://erst.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20161466-full#p16
https://erst.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20161466-full#p16
https://erst.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20161466-full#p16
https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cvr
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5.2 SELSKABSGØRELSE AF BESTÅENDE VARMEVIRKSOMED 

51. Selskabsgørelsen af en bestående varmevirksomhed er en form for apportind-

skud eller indskud i værdier, jf. mere generelt om indskud i værdier afsnit. Sel-

skabsgørelsen er illustreret i Figur 1 nedenfor (før, transaktionen, efter): 

52. Figur 1 illustrerer, at ved selskabsgørelsen af varmeforsyningsvirksomheden 

(den regulatoriske enhed) sker der ingen økonomisk forskydning af midler til var-

mevirksomheden, der hverken får nye midler eller færre midler til rådighed. Der 

sker endvidere ikke en økonomisk forskydning for ejeren, der i stedet for varme-

virksomheden får aktier i selskabet, der rummer varmevirksomheden.  

 

53. Apportindskud er i CVR-registeret registreret som indskud i værdier uanset, 

om det er indskud af et eksisterende varmeværk, dvs. en regulatorisk enhed med et 

regulatorisk regnskab (varmemæssigt regnskab efter varmeforsyningsloven) eller 

indskud af værdier, der ikke er en del af et varmeværk (en regulatorisk enhed). Et 

eksempel herpå kunne være, at en aktionær/ejer, der ejer en byggegrund, indsky-

der denne i selskabet til brug for at etablere et nyt anlæg.  

FIGUR 1 | SELSKABSGØRELSE AF BESTÅENDE VARMEVIRKSOMHED 

 

Kilde: Sekretariatets fremstilling 

Note: Figuren illustrerer, at varmevirksomheden ikke får tilført nye midler ved selskabsgørelsen, og at indskudskapitalen (IK) derfor er 

uændret efter transaktionen, 600 mio.kr.  
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5.3 OMDANNELSE FRA A/S TIL PARTNERSELSKAB ELLER ANPARTSELSKAB 

54. Muligheden for at omdanne et aktieselskab til et anpartsselskab eller partner-

selskab følger direkte af selskabslovens § 321, stk. 1 og § 323, stk. 1:  

 
§ 321. Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til ændring af et selskabs vedtægter, 

vedtage at omdanne et aktieselskab til et anpartsselskab. Omdannelsen kan gennemføres uden 

kreditorernes samtykke. 

[…] 

 

§ 323. Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, vedtage at om-

danne et aktieselskab til et partnerselskab. Omdannelsen kan gennemføres uden kreditorernes 

samtykke.  

[…] 

5.4 KAPITALFORHØJELSER  

55. Efter selskabslovens § 153 er der tre former for kapitalforhøjelse: 

 
§ 153. Forhøjelse af kapitalselskabets kapital kan ske ved 

1) tegning af nye kapitalandele, 

2) overførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelse eller 

3) udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants. 

Stk. 2. Nye kapitalandele kan ikke tegnes under forbehold eller til underkurs. 

5.4.1 KAPITALFORHØJELSE TIL OVERKURS 

56. Beløbet, som ejeren/aktionæren indskyder, kan enten være 100 % selskabska-

pital (kurs pari = kurs 100) eller fordelt på selskabskapital og overkurs. Det frem-

går f.eks. direkte af selskabslovens § 33, stk. 1, at overkurs er en mulighed: 

 
§ 33. Der skal til enhver tid være indbetalt 25 pct. af selskabskapitalen, dog mindst 50.000 kr. 

Indbetalingen skal ske i forhold til hver enkelt kapitalandel. Fastsættes en overkurs, skal overkur-

sen i aktieselskaber indbetales fuldt ud, uanset at en del af selskabskapitalen ikke indbetales. I 

anpartsselskaber skal en eventuel overkurs ikke indbetales fuldt ud, men kan være delvis indbe-

talt med samme andel som selskabskapitalen. Hvis hele eller en del af selskabskapitalen indbeta-

les ved indskud af andre værdier end kontanter, jf. § 35, skal hele selskabskapitalen og en even-

tuel overkurs dog indbetales fuldt ud. 

[…]”   

 

57. Overkurs er et udtryk for en forskel på det beløb, som selskabet skal have ind-

betalt ved en selskabsstiftelse eller kapitalforhøjelse, og det beløb som i vedtæg-

terne og CVR-registeret registreres som selskabskapital.  

 

58. Overkurs er dermed et udtryk for, at en ejer/aktionær skyder midler i selskabet, 

hvor kun en del af beløbet er underlagt de selskabsretlige regler omkring bevarelse 

af selskabskapitalen, mens resten mere frit kan anvendes f.eks. dække tab i driften 

af selskabet, jf. selskabslovens § 119, der har følgende ordlyd: 

 
§ 119. Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder 

efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede 

kapital. På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets 

økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder 

om kapitalselskabets opløsning. 
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59. Hvis der således kan forudse et fremtidig kapitaltab, f.eks. hvis der allerede er 

tabt 40 % af kapitalen, er kapitalforhøjelse med overkurs en legitim måde at af-

værge en kapitaltabssituation. Behovet for overkurs kan ligeledes være driftsmæs-

sigt begrundet, såfremt en virksomhed kræver store investeringer, inden et senere 

afkast kan opnås.
16

  

 

60. Der er fuld offentlighed om både overkurs og selskabskapital, der fremgår af 

registreringerne i CVR-registeret, se Figur 2 nedenfor. Er der kun sket delvist ind-

betaling af selskabskapital vil dette ligeledes fremgår, jf. Figur 3 nedenfor.  
 

FIGUR 2 | EKSEMPEL PÅ REGISTERING AF OVERKURS I CVR 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens CVR-register. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25580230&soeg=e.on&type=Alle 

FIGUR 3 | EKSEMPEL PÅ REGISTRERING VED DELVIS INDBETALING  

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens CVR-register. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36417331 

 
16 Se f.eks. https://www.bdo.dk/getmedia/1d5170cb-5d3a-4dc1-b04c-eb07595d9927/egenkapitalposter-

anvendelsesmuligheder-2012.pdf.aspx  

https://www.bdo.dk/getmedia/1d5170cb-5d3a-4dc1-b04c-eb07595d9927/egenkapitalposter-anvendelsesmuligheder-2012.pdf.aspx
https://www.bdo.dk/getmedia/1d5170cb-5d3a-4dc1-b04c-eb07595d9927/egenkapitalposter-anvendelsesmuligheder-2012.pdf.aspx
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5.4.2 KAPITALFORHØJELSE VED INDSKUD AF VÆRDIER 

61. Kapitalforhøjelse kan ikke blot ske ved kontantindskud, men også ved indskud 

i værdier (apportindskud). Et eksempel på indskud i værdier er selskabsgørelse, jf. 

afsnit 5.2 ovenfor. Betingelserne for apportindskud fremgår af selskabslovens § 

160, der har følgende ordlyd:  

 

§ 160. Hvis nye kapitalandele kan indbetales i andre værdier end kontanter, skal forhøjelsesbe-

slutningen indeholde bestemmelser herom, og der skal udarbejdes en vurderingsberetning, jf. §§ 

36 og 37. Hvis det centrale ledelsesorgan udarbejder en erklæring efter reglerne i § 38, stk. 2, er 

der ikke pligt til at indhente vurderingsberetning ved indskud af aktiver som nævnt i § 38, stk. 1. 

Det centrale ledelsesorgan skal offentliggøre erklæringen i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 

uger efter beslutningen om indskuddet, jf. § 9, stk. 3. Balancen efter § 36, stk. 3, udarbejdes som 

en overtagelsesbalance for den overtagne virksomhed. 

[…]” 

5.4.3 KAPITALFORHØJELSE VED GÆLDSKONVERTERING  

62. Ved konvertering af gæld sker indbetalingen af de nytegnede kapitalandele 

ved, at selskabets gæld konverteres til kapitalandele.
17

 Efter konverteringen har 

den tidligere kreditor status som kapitalejer. Gældskonvertering fremgår f.eks. af 

selskabslovens § 161, stk. 1 der har følgende ordlyd:  

 
§ 161. Hvis nye kapitalandele kan indbetales ved konvertering af gæld, skal forhøjelsesbeslutnin-

gen indeholde bestemmelserne herom. 

Stk. 2. Det centrale ledelsesorgan skal redegøre for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen 

og for grundene til forslaget om konvertering. 

[…] 

 

63. For konvertible gældsbreve og warrants gælder en lignende bestemmelse: 

 
§ 167. Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, beslutte at ud-

stede konvertible gældsbreve eller warrants, hvis den samtidig træffer beslutning om den kapital-

forhøjelse, der hører hertil, jf. § 154. 

[…] 

5.4.4 KAPITALFORHØJELSE VED UDSTEDELSE AF FONDSANDELE 

64. Udstedelsen af fondsandele handler om at overføre et beløb fra øvrig egenka-

pital til selskabskapital, så overskud bliver ny selskabskapital.  

 

65. Betingelserne for udstedelsen af fondsandele fremgår af selskabslovens § 165, 

stk. 1-2 der har følgende ordlyd: 

 
§ 165. Kapitalselskabet kan udstede fondsandele ved at overføre beløb til selskabskapitalen, som 

i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som 

1) overført overskud eller 

2) reserver med undtagelse af reserve i henhold til årsregnskabslovens §§ 35 a og 35 b, jf. dog 

stk. 2. 

Stk. 2. Til udstedelse af fondsandele kan selskabet desuden anvende 

1) overskud i det indeværende regnskabsår, hvis beløbet ikke er uddelt, forbrugt eller bundet, el-

ler 

2) frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i det indeværende regnskabsår. 

[…] 

 
17 Jf. Karnov Online, note til selskabslovens § 161 
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5.5 KAPITALNEDSÆTTELSER 

66. Selskabsloven regulerer ligeledes, hvornår der kan ske kapitalnedsættelser og 

uddeling fra selskabet til ejerne i øvrigt
18

. Af selskabslovens § 179 fremgår, at 

uddeling til ejerne kan ske i følgende tilfælde:  

 
§ 179. Uddeling af selskabets midler til kapitalejerne kan kun finde sted 

1) som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab, jf. § 180, 

2) som ekstraordinært udbytte, jf. §§ 182 og 183, 

3) som udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, jf. §§ 185-193, eller 

4) som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning, jf. kapitel 14. 

[…] 

   

67. Endvidere fremgår det af selskabslovens § 188, med hvilke formål der kan ske 

kapitalnedsættelse. Bestemmelsen har følgende ordlyd:  

 
§ 188. Beslutningen om kapitalnedsættelse skal angive det beløb, hvormed selskabskapitalen 

nedsættes, samt til hvilket af følgende formål beløbet skal anvendes: 

1) Dækning af underskud, 

2) udbetaling til kapitalejere eller 

3) henlæggelse til en særlig reserve. 

[…] 

5.6 FUSION 

68. Fusioner af kapitalselskaber er reguleret i selskabslovens kapitel 15. Af sel-

skabslovens § 236 fremgår, hvorledes det er muligt at fusionere selskaber. Be-

stemmelsen har følgende ordlyd: 

 
§ 236. Et kapitalselskab kan efter bestemmelserne i dette kapitel opløses uden likvidation ved 

overdragelse af kapitalselskabets aktiver og forpligtelser som helhed til et andet kapitalselskab 

mod vederlag til de ophørende kapitalselskabers kapitalejere, dvs. uegentlig fusion. Det samme 

gælder, når to eller flere kapitalselskaber sammensmeltes til et nyt kapitalselskab, dvs. egentlig 

fusion. Overdragelserne kan gennemføres uden kreditorernes samtykke. 

 

69. Selskabsretligt kan fusion dermed ske på to måder: 

 

 Egentlig fusion, hvor alle de hidtidige juridiske enheder ophører og et helt nyt 

selskab opstår. 

 Ugentlig fusion, hvor en af de deltagende juridiske enheder fortsætter, og de 

øvrige enheder ophører.  

 

70. Aktionærerne i de ophørende selskaber modtager typisk et vederlag for over-

dragelsen til det fortsættende selskab. Dette vederlag kan have form af aktier i det 

fortsættende selskab, kontante midler eller en kombination heraf.
19

 

 

71. I en egentlig fusion registreres stiftelsen af det nye selskab, hvor også sel-

skabskapitalen og en eventuel overkurs fremgår. Endvidere vil det fremgå om 

selskabskapitalen er indskudt som værdier i form af apportindskud, hvilket typisk 

 
18 Ved uddeling forstås ensidige dispositioner fra selskabet til ejerne. Almindelige forrentningsmæssige dispositi-

oner imellem ejer og selskab er ikke reguleret i selskabsloven.   

19 Jf. Karnov Online, note til selskabslovens § 236  
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vil være tilfældet med fusioner, hvor de tidligere selskabers værdier indskydes i 

det nye selskab.  

 

72. Ved uegentlig fusion registreres typisk en kapitalforhøjelse i det fortsættende 

selskab ved indskud af værdien af de ophørende selskaber. Dette kan ske til kurs 

pari eller overkurs afhængig af, hvor meget der registreres som selskabskapital.  

 

73. Sker der kapitalforhøjelse i det fortsættende selskab ved fusionen, skal der 

foretages en vurdering af den ophørende virksomhed. Af selskabslovens § 240, 

stk. 1 fremgår følgende: 

 
§ 240. Sker der i forbindelse med fusionen en kapitalforhøjelse i det fortsættende aktieselskab, 

eller opstår der et nyt aktieselskab som led i fusionen, skal der som led i fusionen indhentes en 

beretning fra en vurderingsmand, jf. dog stk. 2. Vurderingsmanden udpeges efter § 37, stk. 1. § 

37, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på vurderingsmændenes forhold til samtlige fusio-

nerende kapitalselskaber. 

[…] 

 

6 ÅRSREGNSKABSLOVEN OG ERKLÆRINGSBEKENDTGØREL-

SEN 

74. Efter årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015) er 

det helt afgørende, at årsregnskabet giver et retvisende billede. Dette følger af 

lovens § 11, stk. 1: 

 
§ 11. Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksom-

hedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetnin-

gen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. 

 [...] 

 

75. Efter årsregnskabsloven har forholdene på balancedatoen central betydning for 

værdierne i regnskabet. Datoen for det retvisende billede er dermed balancedagen. 

Til illustration kan nævnes citater fra § 15, stk. 1 og § 37, stk. 1 i årsregnskabslo-

ven): 

 
§ 15. Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder, der altid skal begynde og slutte på en bestemt da-

to i året. Næste regnskabsår begynder dagen efter foregående regnskabsårs balancedato. 

[...] 

 
§ 37. Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere finansielle aktiver, jf. dog stk. 2, 

samt de finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle in-

strumenter, til dagsværdi. Denne måles til den salgsværdi, der kan konstateres for de pågælden-

de aktiver eller forpligtelser på et aktivt marked. Kan salgsværdien ikke umiddelbart konstateres 

for aktiverne eller forpligtelserne, måles de ud fra markedets salgsværdier på aktivets eller forplig-

telsens enkelte bestanddele. Eksisterer der heller ikke et aktivt marked for disse bestanddele, 

skal dagsværdien så vidt muligt måles til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet el-

ler forpligtelsen relevante kapitalværdi, hvis denne kan beregnes ved hjælp af almindeligt accep-

terede værdiansættelsesmodeller og -teknikker. Kan en tilnærmet salgsværdi ikke beregnes, skal 

aktivet eller forpligtelsen måles til kostpris. 

[...] 

 

76. I forhold til vurderingsberetninger efter selskabsloven er det centrale netop 

værdien på indskudsdatoen. Revisorerklæringen i en vurderingsberetning er regu-

leret i erklæringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om revisorers erklæringer nr. 
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736 af 17. juni 2016) udstedt med hjemmel i revisorloven (lovbekendtgørelse nr. 

1167 af 9. september 2016), hvoraf følgende fremgår af § 1 og § 6:  

 
§ 1. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, 

der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens 

eget brug. Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger. 

Stk. 2. Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under 

hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes normalt at tillægge betydning, når de træffer 

beslutninger. Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for 

formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. 

Stk. 3. Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog. 

Stk. 4. Modtagerne forudsættes i denne bekendtgørelse at være de personer, virksomheder og 

offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklærin-

gerne og udtalelserne. 

 

[…] 
 
§ 6. Revisor skal modificere konklusionen, hvis: 

1) revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væ-

sentlige fejl eller mangler, eller 

2) revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at 

regnskabet er uden væsentlige fejl. 

Stk. 2. Konklusionen skal altid modificeres efter 

1) stk. 1, nr. 1, når: 

a) Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens akti-

ver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regn-

skabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav, 

b) regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at 

udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, 

c) regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen 

ikke er opfyldt, 

d) usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket 

det, ikke er tilstrækkeligt oplyst i regnskabet, eller 

e) regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre 

bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. 

2) stk. 1, nr. 2, når: 

a) forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor eller 

b) revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som 

helhed. 

 

 

 

 

 


