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1. Hoved- og nøgletal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beløb i DKK mio. 2017 2016 2015 2014 2013

Resultat

Nettoomsætning 2.521 1.881 2.003 1.948 1.645

Resultat før af- og nedskrivninger 1.429 1.290 1.316 1.176 1.325

Resultat af primær drift 381 131 223 140 338

Resultat af finansielle poster -309 -287 -348 -305 -334

Årets resultat 57 -133 -105 -138 219

Balance

Anlægsaktiver 28.855 27.041 24.900 25.133 24.132

Omsætningsaktiver 599 1.166 1.057 586 821

Balancesum 29.454 28.207 25.957 25.719 24.953

Rentebærende gæld 18.333 17.139 15.630 14.122 13.317

Egenkapital 5.025 4.977 5.109 5.214 5.362

Nøgletal i pct.

Soliditetsgrad 17,1 17,6 19,7 20,3 21,5

Nøgletal

Soliditetsgrad: Balancesum

Egenkapital x 100
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2. Ledelsespåtegning 

 
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt tarifregnskabet for 2017 for Net. 
 
Tarifregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om Energinet og bekendtgørelse om økonomisk regulering af 
Energinet samt den danske årsregnskabslovs regler om indregning og måling. 
 
Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er 
relevante for at udarbejde og aflægge et tarifregnskab, er tilstrækkelige, og at tarifregnskabet derfor giver et retvisende 
billede af aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. janu-
ar - 31. december 2017 for Net. 
 
 
Fredericia, den 15. marts 2018 
 
Direktionen  
 
 
Peder Østermark Andreasen  Torben Thyregod Torben Glar Nielsen    
Adm. direktør, CEO  Finansdirektør, CFO Teknisk direktør, CTO 
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3. Erklæring afgivet af ekstern og intern revisor 

Til Energitilsynet 
 
Konklusion 
Vi har revideret tarifregnskabet for Net for Energinet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).  
 
Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskab for Energinet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i over-
ensstemmelse med bekendtgørelse af lov om Energinet § 12. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, i overensstemmelse med 
god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnska-
bet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske 
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet  anvendt regnskabspraksis og begrænsning i  
distribution og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på afsnit 5 i regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Regnskabet er udar-
bejdet med henblik på at hjælpe selskabet til at overholde Energitilsynets krav. Som følge heraf kan regnskabet være 
uegnet til andre formål. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Energinet og Energistyrelsen og bør ikke 
udleveres til eller anvendes af andre parter. Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion. 
 
Andre oplysninger 
Ledelsen er ansvarlig for andre oplysninger, som alene omfatter ledelsesberetningen (”ledelsesberetningen”).  
 
Vores konklusion om regnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sik-
kerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overve-
je, om oplysningerne i ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med regnskabet eller vores viden opnået ved 
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde 
konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingen-
ting at rapportere i den forbindelse. 
 
Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et tarifregnskab, der er i overensstemmelse med lov om Energinet § 12. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ledelsen er ansvarlig for at overvåge selskabets regnskabsaflæggelsesproces.  
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af tarifregnskaberne, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.   
 
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring, der omfatter vores konklusion. Høj grad af sikker-
hed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med in-
ternationale standarder om revision, i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformati-
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oner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forven-
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, i overensstemmelse 
med god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi fagli-
ge vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, 
der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-
svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættel-
se af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af selskabets interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som 
vi identificerer under revisionen. 
 
 
Fredericia, den 15. marts 2018 
 
Rigsrevisionen    PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR: 33771231 

 
 
 
Malene San Lau Leung   Jens Otto Damgaard 
Kontorchef    Statsautoriseret revisor 
    mne nummer 9231 
   
 
   
Jens Petersen    Brian Christiansen 
Revisor    Statsautoriseret revisor 
    mne nummer 23371 
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4. Ledelsesberetning 

 
Hovedaktivitet 
I Net indgår primært omkostninger til drift og vedligehold af transmissionsnet på 132/150 kV samt 400 kV niveau. 
 
Energinet har på baggrund af en større organisationsændring pr. 1. april 2017 omlagt sine aktiviteter, hvilket er afspej-
let i koncernårsrapporten for Energinet med en kategori  ”Øvrige”, som er ny i forhold til sidste år. Kategorien består af 
koncernfunktionerne i Energinet, Forretningsservice og Teknik & Anlæg, hvilket er forskelligt fra sidste år, hvor disse 
fuldt ud var henført til El- og Gassystemet via fordelingsnøgler. Ambitionen er, at denne fordeling helt eller delvist skal 
erstattes af, at ydelserne mellem disse funktioner og forretningsenheder vil ske ved forhandling ud fra markedspriser og 
dermed i endnu højere grad ske dokumenteret på armslængde vilkår. Dette forhold bevirker, at enkelte omkostninger 
og balanceposter er kategoriseret anderledes end tidligere. Den nye organisering er ikke understøttet med juridiske 
enheder endnu, og derfor er omkostningerne i 2017 i lighed med tidligere år i høj grad allokeret med fordelingsnøgler, 
men forberedelserne til det nye setup, som implementeres i 2018, er igangsat, hvilket er årsagen til eventuelle omklas-
sifikationer i tarifregnskabet i 2017 sammenlignet med tidligere år. 
 
Økonomisk resultat 
Net fik i 2017 et overskud efter skat på DKK 57 mio. mod et underskud i 2016 på DKK 133 mio. 
 
Omsætningen er i forhold til 2016 forøget med DKK 640 mio. Stigningen skyldes øgede tarifindtægter.  
 
Der er i 2017 realiseret en overdækning på DKK 460 mio., hvorefter den samlede overdækning til indregning i tariffen 
ultimo 2017 udgør DKK 235 mio. 
 
Forventninger til 2018 
Samlet forventes et resultat efter skat på DKK 78 mio., der afspejler tariffastsættelsen for 2018. 
  
Begivenheder efter regnskabsårets udløb 
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der forrykker Net’s økonomiske stilling 
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5. Anvendt regnskabspraksis 

 
Tarifregnskabet for Net for perioden 1. januar - 31. december 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser om indregning og måling og lov om Energinet og bekendtgørelse om økonomisk regulering af Ener-
ginet. 
 
Tarifregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som i det aflagte koncernregnskab for 2017 for Energinet. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2016.  
 
Generelt om indregning og måling 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og 
forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost ne-
denfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente 
over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt til-
læg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 
 
Ved indregningen og målingen tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansiel-
le aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er 
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 
som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn.  
 
Tarifregnskabet 
Tarifregnskabet omfatter Energinet samt dattervirksomheder, hvori Energinet råder over mere end 50 pct. af stemme-
rettighederne. Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, men i hvilke Energinet besidder 20 pct. eller mere af 
stemmerettighederne og udøver en betydelig indflydelse på disse virksomheders driftsmæssige og finansielle ledelse, 
betragtes som associerede virksomheder. 
 
Tarifregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Energinet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af 
regnskabsposter af ensartet karakter og ved eliminering af interne indtægter og omkostninger, interne mellemværen-
der og udbytte samt fortjeneste og tab ved interne dispositioner. 
 
Tarifregnskabet udarbejdes efter en tilpasset "full cost fordelingsmetode”, hvor "Activitybased Costingmetoder" anven-
des som fordelingsprincip for indirekte henførbare indtægter og omkostninger. 
 
Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede 
aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de fore-
tagne omvurderinger.  
Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne, identificerede aktiver og forplig-
telser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel 
vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en 
forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen under ”Hensatte forpligtelser” og 
indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at tabene eller omkostningerne realiseres eller overføres til ”Andre hensatte 
forpligtelser”, efterhånden som forpligtelserne bliver aktuelle og kan opgøres pålideligt. 
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Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. 
 
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet, og når Energi-
net opnår bestemmende indflydelse over virksomheden. Solgte virksomheder medtages indtil afhændelsestidspunktet.  
 
Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte og afviklede virksomheder eller aktiviteter. 
  
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som 
forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstids-
punktet inklusive ikkeafskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. 
 
Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursforskelle, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 
indtægter og omkostninger. 
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes 
til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller 
gældens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og 
omkostninger. 
 
Ved indregning af udenlandske datter og associerede virksomheder betragtes disse som selvstændige enheder, hvor 
resultatopgørelsen omregnes til en gennemsnitlig valutakurs, og balanceposterne omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Kursforskelle, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til 
balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valuta-
kurser, indregnes direkte på egenkapitalen. 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Posi-
tive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i ”Andre tilgodehavender” henholdsvis ”Anden 
gæld”. 
 
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af 
dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændrin-
ger i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 
 
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring 
af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen under ”Reserve for sikringstransaktioner”. Resulterer 
den forventede fremtidige transaktion i anskaffelse af ikkefinansielle aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som er 
udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen til kostprisen for aktivet. Resulterer den forventede fremtidige transak-
tion i en indtægt eller en omkostning, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen ved 
realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. For afledte finansielle instrumenter, 
som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringerne. 
 
Resultatopgørelsen 
 
Omsætning 
Omsætning omfatter transmission af elektricitet og relaterede serviceydelser. Der foretages indregning i resultatopgø-
relsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgø-
res pålideligt og forventes modtaget. 
 
I omsætningen indgår betalinger fra virksomhedens kunder, som virksomheden i henhold til lovgivningen skal opkræve 
og administrere. Omsætningen viser således det samlede omfang af de aktiviteter, virksomheden administrerer.  
 
Omsætning vises i resultatopgørelsen med fradrag af afgifter og moms. 
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Over og underdækning indregnes i resultatopgørelsen som en særskilt korrektionspost til omsætningen. 
 
Tilskud fra EU's Recovery fond 
Tilskud fra EU's Recovery fond indregnes i resultatopgørelsen, når tilskudsbetingelserne for modtagelse er opfyldt. Til-
skuddene har til formål at sikre genopretning gennem støtte til økonomiske aktiviteter i EU og dermed beskæftigelsen. 
Tilskuddet disponeres til en bunden reserve på egenkapitalen, som efterfølgende systematisk tilbageføres via kontoen 
for over og underdækninger i resultatopgørelsen. 
 
Øvrige EU-tilskud til investeringer indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indtægtsføres i takt med 
afskrivning af de aktiver, som de vedrører. 
 
Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til transmissions og systemaktiviteter 
vedrørende el. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger af primær karakter i forhold til transmissions og systemaktivite-
terne vedrørende el. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger, vederlag, pensionsbidrag og øvrige personaleudgifter til virk-
somhedens ansatte, herunder direktionen og bestyrelsen.  
 
Under andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger indregnes forsknings og udviklingsomkostninger, der 
ikke opfylder kriterierne for aktivering. 
 
Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger indeholder årets af og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 
 
Resultat i associerede virksomheder 
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter skat 
efter eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.  
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, kursgevinster og kurstab vedrø-
rende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
  
Skat af årets resultat 
Energinet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Virksomheden fungerer som administrations-
selskab, hvorved den samlede danske skat for alle koncernforbundne virksomheder betales til Energinet.  
 
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles fortsat mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skatteplig-
tige indkomster (fuld fordeling). 
 
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, 
der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på 
egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, 
mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. 
 
De sambeskattede virksomheder indgår i acontoskatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebe-
talingen indgår i finansielle poster. 
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Balancen 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver omfatter goodwill, rettigheder, udviklingsprojekter og software. Anlæg under udførelse 
opgøres til kostpris. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materia-
ler, komponenter, underleverandører og lønforbrug. Endvidere indregnes finansieringsomkostninger, der kan henføres 
til kostprisen. 
 
Rettigheder omfatter opkrævningsrettigheder vedrørende systemtjenester, transitaftaler og havmølletilslutninger, m.v. 
 
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige res-
sourcer og en potentiel fremtidig udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at anvende 
projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af 
den fremtidige indtjening kan dække udviklingsomkostningerne. 
 
Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgø-
relsen i takt med, at omkostningerne afholdes. 
 
Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvin-
dingsværdi, såfremt denne er lavere. Herudover indregnes omkostninger til reetablering som en del af kostprisen. 
 
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forvente-
de brugstider: 
 
 Goodwill  20 år 
 Rettigheder  10-20 år 
 Software  3-10 år 
 Udviklingsprojekt 5 år 
 
Anskaffelser i regnskabsåret afskrives forholdsmæssigt fra tidspunktet for ibrugtagning. 
 
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi.  
 
Fortjeneste og tab ved afhændelse opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og 
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under ”Andre driftsindtægter” eller ”Andre eksterne omkostnin-
ger”. 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. 
 
Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris. Omfattende værdiforøgende forandringer og forbedringer 
på materielle anlægsaktiver indregnes som aktiv. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materia-
ler, komponenter, underleverandører og lønforbrug. Endvidere indregnes finansieringsomkostninger, der kan henføres 
til kostprisen. Herudover indregnes omkostninger til reetablering som en del af kostprisen. 
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For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen på kontraktindgåelsestidspunktet til laveste værdi af aktivernes dags-
værdi eller nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasing-
kontraktens interne rentefod som diskonteringsfaktor.  
 
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forvente-
de brugstider: 
 
 Grunde    Afskrives ikke 
 Bygninger   20-100 år 
 Tekniske anlæg   10-60 år 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 310 år 
 
Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under DKK 100.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 
 
Anskaffelser i regnskabsåret afskrives forholdsmæssigt efter tidspunktet for ibrugtagning. Udgifter til større vedligehol-
delseseftersyn indregnes i anskaffelsesværdien af tekniske anlæg som et separat anlægsaktiv, der afskrives over brugs-
tiden, dvs. perioden frem til næste eftersyn. Ved den oprindelige anskaffelse af det materielle anlægsaktiv tages ligele-
des hensyn til den kortere brugstid af en del af aktivet, hvorfor denne del allerede på anskaffelsestidspunktet regn-
skabsmæssigt behandles som et separat aktiv med en kortere brugstid og derved afskrivningsperiode. 
 
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi.  
 
Der foretages nedskrivningstest af materielle aktiver, når der foreligger indikationer af værdiforringelse. Ved nedskriv-
ningstest sammenholdes genindvindingsværdien med den regnskabsmæssige værdi af det testede aktiv. Et tab ved 
værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv henholdsvis pengestrømsfrembringende enhed 
(CGU) overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi. 
 
Genindvindingsværdien for materielle aktiver er den højeste værdi af aktivernes dagsværdi med fradrag af forventede 
afhændelsesomkostninger og nutidsværdien af de forventede fremtidige nettopengestrømme (kapitalværdi). 
 
Forudbetaling på ikkeleverede materielle anlægsaktiver aktiveres. 
 
Rente og låneomkostninger i relation til lån optaget til finansiering af forudbetalinger på ikkeleverede materielle an-
lægsaktiver indregnes som en del af anskaffelsessummen på de materielle anlægsaktiver. 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller skrotning af et materielt anlægsaktiv opgøres som forskellen mellem salgs-
pris, med fradrag af nedtagelses, salgs, og reetableringsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs eller 
skrotningstidspunktet.  
 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under ”Andre driftsindtægter” eller ”Andre eksterne omkostnin-
ger”. 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode. 
 
Andre kapitalandele og øvrige finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi, hvis aktivet forventes afhændet inden ud-
løb. Holdes aktivet til udløb, måles det til amortiseret kostpris. Alle dagsværdireguleringer (bortset fra afdrag) indregnes 
i resultatopgørelsen. 
 
Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabs-
mæssige indre værdi, opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede kon-
cerninterne avancer og tab. 
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Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til ”nettoopskrivning efter 
indre værdis metode” efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. 
 
Lagerbeholdninger 
Lagerbeholdninger består af komponenter og øvrige tekniske reservedele på lager. 
 
Lagerbeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. 
 
Nettorealisationsværdien for lagerbeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og 
omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og 
udvikling i forventet salgspris. 
 
Underdækning 
Negative differencer mellem realiserede indtægter og summen af nødvendige omkostninger for forretningsområdet for 
el, optages som en særskilt post i balancen til senere indregning i tarifferne. 
 
Øvrige tilgodehavender: 
 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 
 
Andre tilgodehavender 
Andre tilgodehavender omfatter markedsværdi af finansielle instrumenter, tilgodehavende fra tarifopkrævninger, til-
skud fra staten og EU samt øvrige tilgodehavender.  
 
Periodeafgrænsningsposter (aktiv) 
Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte forudbetalte omkostninger, herunder betalinger vedrørende brugsret til 
den tyske del af KONTEK. 
  
 
Egenkapital 
 
Udbytte 
I henhold til lov om Energinet § 13 må Energinet ikke udlodde overskud eller egenkapital ved udbytteudlodning eller på 
anden måde til staten.  
 
Grundkapital 
Grundkapital er udtryk for nettoværdien af indskudte aktiver og passiver i forbindelse med virksomhedens stiftelse. 
Grundkapitalen realværdisikres med en årlig kapitalisering fastsat af Energitilsynet. 
 
Andre reserver 
Andre reserver omfatter henlagte indtægter fra udlandsforbindelser til fremtidige investeringer i fremtidig udbygning af 
infrastrukturen for el med henblik på reduktion af flaskehalse i elnettet. Henlæggelse sker i henhold til særlig lovgivning 
herom. Tilskud fra EU's Recovery fond er disponeret til andre reserver.  
 
Herudover indeholder posten resultater fra datterselskaber, dagsværdireguleringer af de sikringsinstrumenter, som 
opfylder kravene til sikring af fremtidige betalingsstrømme og reguleringer i udskudte skatteforpligtelser til senere ind-
regning i tarifferne, som regnskabsmæssigt føres direkte på egenkapitalen. 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når Energinet-koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen, forudsat at forpligtel-
sen kan opgøres pålideligt. Posten består primært af reetableringsforpligtelser som følge af bortskaffelse af materielle 
anlægsaktiver. 
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Selskabsskat og udskudt skat 
Efter sambeskatningsreglerne overtager Energinet som administrationsselskab hæftelsen for datterselskabernes sel-
skabsskatter over for skattemyndighederne i takt med datterselskabernes betaling af sambeskatningsbidrag. 
 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige 
indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig 
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser ud fra de på balancedagen vedtagne skattesats. 
 
Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget 
goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er 
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af 
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kost-
pris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenu 
og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden under finansielle poster. 
 
Overdækning 
Positive differencer mellem realiserede indtægter og summen af nødvendige omkostninger for forretningsområderne 
for el, optages som en særskilt post i balancen til senere indregning i tarifferne. 
 
Øvrige gældsforpligtelser: 
 
Anden gæld 
Anden gæld omfatter tilsagn om tilskud til forskning og udvikling, markedsværdi af finansielle instrumenter, skyldige 
poster fra tarifopkrævninger, skyldige renter, lønrelaterede poster samt øvrig anden gæld. 
 
 
Periodeafgrænsningsposter (passiv) 
Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne forudbetalinger for indtægter, der skal henføres til efterfølgende år og 
modtagne EU-tilskud til anlægsprojekter. Tilskuddene indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at der foretages af-
skrivninger på de anlæg, som tilskuddene vedrører.  
 
Andre gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser omfatter gæld til leverandører, associerede virksomheder samt anden gæld måles til amortise-
ret kostpris. 
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6. Resultatopgørelse 

 

 

Beløb i DKK mio. Note 2017 2016

O msætning 1 2.521 1.881

Over-/underdækning -460 -26 

Tilskud fra EU 239 293

Indtægter i  alt 2 .300 2.148

Andre eksterne omkostninger 2 -795 -710 

Personaleomkostninger -76 -148 

O mkostninger i  alt -871  -858  

Resultat før af- og nedskrivninger 1 .429 1.290

Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle anlægsaktiver 3 -1.048 -1.159 

Resultat af primær drift 381 131

Finansielle poster i alt -309 -287 

Resultat før skat 72 -156 

Skat af årets resultat -15 23

Årets resultat 57 -133 

Årets resultat foreslås anvendt således:

Konsoldiering 86 20

Andre reserver -29 -153 

I alt 57 -133 
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7. Balance - Aktiver  

 

 
 

 

  

Beløb i DKK mio. Note 2017 2016

Anlægsaktiver

Immateriel le anlægsaktiver

Goodwill 131 143

Rettigheder 30 34

Software 1 290

Anlæg under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver 6 34

Immateriel le anlægsaktiver i  alt 4 168 501

Materiel le anlægsaktiver

Grunde og bygninger 6 137

Tekniske anlæg 23.515 23.526

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 72 134

Anlæg under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 5.094 2.742

Materiel le anlægsaktiver i  alt 5 28.687 26.539

Finansiel le anlægsaktiver 0 1

Anlægsaktiver i  alt 28 .855 27.041

O msætningsaktiver

Lagerbeholdning 6 24

Underdækning 6 0 225

Øvrige tilgodehavender 580 726

Likvide beholdninger 13 191

O msætningsaktiver i  alt 599 1.166

Aktiver i  alt 29 .454 28.207
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8. Balance - Passiver 

 
 
     

     

Beløb i DKK mio. Note 2017 2016

Egenkapital  i  alt 5 .025 4.977

Udskudte skatteforpligtelser 1.852 1.861

Hensatte reetableringsforpligtelser 2.974 2.709

Andre hensatte forpligtelser 8 8

Hensatte forpl igtelser i  alt 4 .834 4.578

Gældsforpl igtelser

Rentebærende gæld 18.333 17.139

Gæld til kreditinstitutioner 0 419

Overdækning 6 # 235 0

Øvrige gældsforpligtelser 1.027 1.094

Gældsforpl igtelser i  alt 19.595 18.652

Passiver i  alt 29.454 28.207
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9. Noter 

 

Note Beløb i DKK mio. 2017 2016

1 Omsætning

Tarifindtægter 1.976 1.457

Indtægter fra udlandsforbindelser 538 413

Øvrige indtægter 7 11

I alt 2 .521 1.881

2 Andre eksterne omkostninger

Kompensation af nettab -359 -394

Specialregulering og modkøb -58 -46

Omkostning ved udenlandske net -66 -52

Andre eksterne driftsomkostninger -312 -218

I alt -795 -710

3 Afskrivning- og nedskrivning på immateriel le og materiel le anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver -17 -95

Materielle anlægsaktiver -1.049 -924

Tab ved salg 18 -140

I alt -1 .048 -1 .159



Tarifregnskab for Net 2017  19/21 
 

Dok. 17/13525-59  Til arbejdsbrug/Restricted 

 
Note Beløb i DKK mio.

4 Immateriel le anlægsaktiver

Goodwill Rettigheder Software

Anlæg under 

udførelse og 

forudbetalinger 

for immaterielle 

anlægsaktiver

Immaterielle 

anlægs-  

aktiver i alt

Anskaffelsessum pr. 1 . januar 249 38 612 34 933

Overførsel reorganisation 0 0 -596 -32 -628

Overførsel 0 0 0 0 0

Tilgang i året 0 0 0 4 4

Afgang i året 0 0 -1 0 -1

Anskaffelsessum pr. 31 . december 249 38 15 6 308

Af- og nedskrivninger pr. 1 . januar -106 -4 -321 0 -431

Overførsel reorganisation 0 0 307 0 307

Øvrige reguleringer vedr. afskrivningssum 0 0 0 0 0

Årets af- og nedskrivninger -12 -4 -1 0 -17

Tilbageførte afskrivninger på årets afgange 0 0 1 0 1

Af- og nedskrivninger pr. 31 . december -118 -8 -14 0 -140

Bogført værdi pr. 31 . december 131 30 1 6 168

Note Beløb i DKK mio.

5 Materiel le anlægsaktiver

Grunde og 

bygninger

Tekniske 

anlæg 

Andre anlæg, 

driftsmateriel 

og inventar

Anlæg under 

udførelse og 

forudbetaling for 

materielle 

anlægsaktiver

Materielle 

anlægs-  

aktiver i alt

Anskaffelsessum pr. 1 . januar 148 31.577 262 2.788 34.775

Overførsel reorganisation -141 175 -147 10 -103

Overførsel 0 663 5 -664 4

Tilgang i året 0 719 0 3.002 3.721

Afgang i året 0 0 -1 4 3

Anskaffelsessum pr. 31 . december 7 33.134 119 5.140 38.400

Af- og nedskrivninger pr. 1 . januar -11 -8 .051 -128 -46 -8 .236

Overførsel reorganisation 10 -86 89 0 13

Øvrige reguleringer vedr. afskrivningssum 0 -458 0 0 -458

Årets af- og nedskrivninger 0 -1.040 -9 0 -1.049

Tilbageførte afskrivninger på årets afgange 0 16 1 0 17

Af- og nedskrivninger pr. 31 . december -1 -9 .619 -47 -46 -9 .713

Bogført værdi pr. 31 . december 6 23.515 72 5.094 28.687
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Note Beløb i DKK mio.

6

Over-/underdækning

Saldo 

1. januar 

2017

Periodens 

bevægelse

Saldo 31. 

december 

2017

Saldo for over-/underdækning kan specificeres således:

Over-/underdækning til indregning i tariffer 225 -460 -235

 

Over-/underdækning i  alt 225 -460 -235
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