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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 30. JANUAR 2018 

BETYDNING AF SELSKABSRETLIGE 
KAPITALÆNDRINGER MV. FOR OP-
GØRELSEN AF INDSKUDSKAPITAL  

RESUMÉ 

1. Blandt nogle af de varmevirksomheder, der har ansøgt om forrentning af 

indskudskapital, er der sket selskabsretlige kapitalændringer mv. i det tidsrum, der 

er relevant for ansøgningen.  

2. Hvordan de selskabsretlige kapitalændringer behandles kan have en væsentlig 

økonomisk betydning for størrelsen af den indskudskapital, virksomheden kan 

opgøre, og dermed den forrentning virksomheden kan opkræve hos forbrugerne.  

3. Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til, om de selskabsretlige 

kapitalændringer skal tillægges betydning ved opgørelsen af indskudskapitalen.  

4. Notatet indeholder et overordnet princip om, at de selskabsretlige kapitalæn-

dringer kun bør påvirke størrelsen af den opgjorte indskudskapital, hvis der er 

stillet flere eller færre midler til rådighed for varmevirksomheden af ejeren. Det 

indebærer, at indskudskapitalen ikke påvirkes af ændringer, der alene bygger på 

enten en ny vurdering af varmevirksomhedens værdi eller en overførsel af selska-

bets egenkapital til selskabskapital. Indskudskapitalen påvirkes heller ikke, hvis 

der alene sker ændring i selskabsform.  

5. De konkrete selskabsretlige kapitalændringer, der er behandlet i notatet er: A) 

kapitalforhøjelse til overkurs, B) kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld og C) 

kapitalforhøjelse ved fusion.  Det vurderes, om hvert enkelt af de konkrete tilfælde 

af selskabsretlige kapitalændringer har betydning for størrelsen af indskudskapita-

len.  

6. Notatet behandler endvidere en række supplerende betragtninger i forlængelse 

af det overordnede princip samt en bemyndigelse til Sekretariatet for Energitilsy-

net.  

7. De opstillede principper for kapitalselskaber vil desuden kunne anvendes for 

øvrige virksomhedsformer, hvor det er relevant.  
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TILKENDEGIVELSE 

8. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering i med-

før af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, tilkendegivet følgende:  

 Ved opgørelsen af indskudskapitalen gælder det generelt, at den eksisterende 

indskudskapital ikke påvirkes af en ændring i virksomhedsform eller af sel-

skabsretlige kapitalændringer, som alene bygger på enten en ny vurdering af 

virksomhedens værdi eller en overførsel af selskabets egenkapital til selskabs-

kapital. Dette indebærer bl.a. at: 

 

o Hvis typen af selskabsretlig kapitalforhøjelse kan påvirke indskudskapita-

len, vil indbetalt overkurs i sammenhæng hermed udgøre indskudskapital. 

 

o Hvis typen af selskabsretlig kapitalforhøjelse ikke kan påvirke indskuds-

kapitalen vil overkurs i sammenhæng hermed heller ikke udgøre ind-

skudskapital. 

 

o Gældskonvertering udgør en forøgelse af indskudskapitalen, medmindre 

selskabet på tidspunktet for gældskonverteringen må anses for nødliden-

de. Dette undersøges ved at spørge ansøgeren, hvorvidt der på konverte-

ringstidspunktet var tvivl om driften kunne fortsætte det næste år. Kun 

hvis svaret eller andre omstændigheder konkret giver grundlag derfor, 

skal det undersøges nærmere om selskabet anses som nødlidende på kon-

verteringstidspunktet.   

 

o Fusion med kapitalforhøjelse alene baseret på værdien af ophørende sel-

skaber ændrer ikke den samlede indskudskapital, når selskaberne er be-

stående varmeforsyningsvirksomheder. Indskudskapitalen vil udgøre 

summen af de deltagende virksomheders indskudskapital forud for fusio-

nen.  

 

o Kapitalnedsættelse med udbetaling til ejerne udgør en nedsættelse af ind-

skudskapitalen, mens kapitalnedsættelse til dækning af tab eller henlæg-

gelse til særlig reserve ikke ændrer indskudskapitalen. 

 

 At Energitilsynet bemyndiger Sekretariatet for Energitilsynet til inden for de 

angivne principper at træffe afgørelse i alle sager om forrentning af indskuds-

kapital uanset, om varmevirksomheden er et kapitalselskab eller ej. 
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SAGSFREMSTILLING 

9. I det følgende gennemgås først problemstillingerne, der behandles i notatet. 

Herefter følger en kort gennemgang af baggrunden for notatets problemstillinger, 

herunder det ene tilfælde i den eksisterende praksis, hvor der er taget stilling til en 

selskabsretlig ændring. Slutteligt opridses kort den selskabsretlige baggrund for 

værdiansættelse og registrering ved ændringer i selskabskapitalen.  

10. Alle virksomheder omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2 har 

mulighed for, med Energitilsynets tilladelse, at indregne en rimelig forrentning af 

indskudskapital i varmepriserne.  Den opgjorte indskudskapital danner grundlag 

for afgørelsen om forrentningsbeløbets størrelse. Varmevirksomhedernes opgjorte 

indskudskapital gennemgås og vurderes af Sekretariatet for Energitilsynet 

(herefter sekretariatet).  

11. Under behandlingen af sagerne om forrentning af indskudskapital er 

sekretariatet i fire sager blevet opmærksom på nogle problemstillinger i relation til 

selskabsretlige forhold og efterfølgende ændringer af forrentningsgrundlaget. 

12.  Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til, hvilke af de foreliggende 

selskabsretlige kapitalændringer der udgør en ændring af indskudskapitalen 

opgjort efter varmeforsyningslovens regler. Udfaldet kan have væsentlig økono-

misk betydning for størrelsen af den indskudskapital, virksomheden kan opgøre. 

13. De nedenfor oplistede problemstillinger vedrører som udgangspunkt alene de 

virksomhedsformer, der er omfattet af selskabsloven, dvs. kapitalselskaber som  

aktieselskaber (A/S), anpartselskaber (ApS) og partnerselskaber (P/S), jf. nærmere 

punkt 26. Andre virksomhedsformer, f.eks. interessentskaber og andelsselskaber er 

alene behandlet  i de tilfælde, hvor det udtrykkeligt er nævnt.  

14. I dette notat opstilles principper, der i videst muligt omfang følger eller kan 

afledes af de generelle principper efter varmeforsyningsloven og Energitilsynets 

praksis. Herved sikres overensstemmelse mellem Energitilsynets behandling af 

forrentningssager og de øvrige sager, som Energitilsynet/sekretariatet behandler. 

15. For fuldstændighedens skyld skal det bemærkes, at de generelle vurderinger af 

de selskabsretlige kapitalændringer mv. i dette notat ikke udgør det eneste rets-

grundlag i de enkelte sager. Andre forhold kan konkret lede til en anden afgørelse i 

de enkelte sager.1  

16. Sekretariatet har ved sagsbehandlingen af de verserende sager identificeret de 

typer af selskabsretlige ændringer, der aktuelt er behov for at der tages stilling til. 

Sekretariatet har fundet frem til følgende selskabsretlige kapitalændringer, der er 

forklaret i boks 1 nedenfor: 

 
1 F.eks. hvis en kapitalforhøjelse sker på baggrund af en handel med en bestående varmevirksomhed, kan varme-

forsyningslovens § 20, stk. 7, medføre, at der ikke kan godkendes forrentning af forøgelsen af indskudskapita-

len. 
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A. Kapitalforhøjelse til overkurs 

 

Når der sker kapitalforhøjelse til overkurs, bliver indskudskapitalen så 

forhøjet med enten kun den registerede forhøjelse af selskabskapital eller 

med hele det højere og reelt indbetalte beløb? 

 

B. Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering 

 

Udgør gældskonverteringen en forøgelse af indskudskapitalen eller ej?  

 

C. Kapitalforhøjelse i fusion ved indskud af ophørende selskab  

 

Udgør kapitalforhøjelsen i det fortsættende (eller nystiftede) selskab pga. 

sammenlægningen med de ophørende selskaber en forøgelse af 

indskudskapitalen eller ej?  
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BOKS 1 | SELSKABSRETLIGE BEGREBSDEFINITIONER 

Overkurs, jf. retsgrundlaget afsnit 5.4.1  

Overkurs dækker over et indskud af midler i selskabet, hvoraf en del af 

indskuddet ikke registreres som selskabskapital (se boks 2). Overkurs 

kan som udgangspunkt kun opstå i kapitalselskaber, fordi de har en of-

fentlig registreret kapital. Kravet til dokumentation for indbetaling af sel-

skabskapital og overkurs er ens, men de behandles forskelligt i den lø-

bende drift, hvilket kan begrunde valg af overkurs frem for selskabskapi-

tal, jf. punkt 41-45 (se også retsgrundlaget punkt 58-59).  

 

Et eksempel: Ved en kapitalforhøjelse på 1 mio. kr., hvor der indbetales 4 

mio. kr., vil overkursen udgøre 3 mio. kr. og blive registreret således. 

Uden en registreret selskabskapital er der ikke noget andet beløb (1 mio. 

kr.), som den faktiske indbetaling (4 mio. kr.) kan adskille sig fra.  

 

Gældskonvertering, jf. retsgrundlaget afsnit 5.4.3 

Ved gældskonvertering giver en kreditor afkald på sin fordring mod sel-

skabet imod at få ejerandele i selskabet. Transaktionen kan kun ske på 

baggrund af en beslutning fra selskabets generalforsamling.  

 

Ved almindelig gældseftergivelse opnår kreditor ikke ejerstatus. Transak-

tionen er, ligesom en gave, en af fordringshaveren ensidig disposition, 

som alene skal meddeles selskabet for at være bindende.  

 

Fusion, jf. retsgrundlaget afsnit 5.6 

Selskabsloven skelner mellem to typer af fusioner: 

 Egentlig fusion, hvor alle deltagende selskaber ophører, og 

en ny enhed stiftes, som overtager alle de ophørte selska-

bers rettigheder og forpligtelser. 

 Uegentlig fusion, hvor ét af de deltagende selskaber fortsæt-

ter og overtager alle rettigheder og pligter fra de øvrige del-

tagende selskaber, som ophører. 

 

 

BAGGRUND 

17. Det er i energimyndighedernes praksis fastslået, at indskudskapital efter 

varmeforsyningsloven er et særligt regulatorisk begreb, der adskiller sig fra 

begreberne selskabskapital inden for selskabsretten og egenkapital efter 

årsregnskabsloven. 

18. De tre kapitalbegreber er forklaret i boks 2:   
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BOKS 2 | KAPITALBEGREBER 

Selskabskapitalen er den registrerede kapital indskudt af ejerene i et 

kapitalselskab, og som er fastsat i selskabets vedtægter2 (Se nærmere, 

punkt 26-28). Størrelsen kan kun variere ved en vedtægtsændring. Sel-

skabskapitalens størrelse fremgår ligeledes af CVR-registeret. Selskabs-

kapitalen er en underpost til egenkapitalen.  

 

Egenkapitalen er et udtryk for forskellen mellem virksomheden aktiver 

og passiver på et givent tidspunkt. Det er en regnskabsmæssig klassifice-

ring af ejernes andel af virksomhedens finansiering.3 En del af underpo-

sterne i egenkapitalen har en fast størrelse, f.eks. selskabskapitalen, men 

den samlede egenkapital kan løbende variere og kan være negativ.  

 

Indskudskapitalen er et særligt regulatorisk begreb i varmeforsyningslo-

ven, der bygger på den historiske værdi af virksomheden pr. 1. marts 

1981 eller den senere idriftsættelsesdato, og som reguleres med efterføl-

gende ændringer.  

 

 

19. Indskudskapitalen er således et selvstændigt begreb, jf. retsgrundlaget punkt 

23-25. Begrebet indskudskapital skal ikke fortolkes snævert.4 Indskudskapitalen er 

desuden blevet beskrevet som ”den kapital, som ejerne har indskudt i varmeforsy-

ningsvirksomheden”, jf. EGJ 2012, punkt 91 (se også retsgrundlaget, punkt 25). 

20. Prisreguleringen i varmeforsyningsloven trådte i kraft 1. marts 1981. For 

varmevirksomheder, der var i drift pr. denne dato, opgøres den initiale 

indskudskapital på dette tidspunkt. For varmevirksomheder, der er idriftsat efter 1. 

marts 1981, opgøres den initiale indskudskapital på idriftsættelsestidspunktet.  

21. For fusioner efter 1981 har Energitilsynet ved tilkendegivelse af 29. april 2008 

om administrationsgrundlaget fastlagt, at den initiale indskudskapital opgøres 

separat for de tidligere enheder, der eksisterede forud for fusionen, jf. 

retsgrundlaget punkt 4 og 32.  

22. Om efterfølgende ændringer gælder for alle varmevirksomheder, at 

udlodninger er en nedbringelse af indskudskapitalen, og at indskud af ny kapital 

forøger indskudskapitalen, jf. retsgrundlaget, punkt 33-35. 

 
2 Det vil sige, at en ændring af selskabskapitalen kræver en ændring af vedtægterne.  

3 Jf. https://da.wikipedia.org/wiki/Egenkapital og årsregnskabslovens § 25. Underposter til egenkapitalen fremgår 

bl.a. af årsregnskabslovens bilag 2.   

4 Jf. Energiklagenævnets afgørelse af 17. september 20074 om Central Kommunernes Transmissionsselskab I/S, j. 

nr. 21-356, jf. retsgrundlaget, punkt 26. Af Energiklagenævnets afgørelse af 22. april 2015, j. nr. 1021-14-36 

om Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. der skulle tilbageføre kapitaldannelse til forbrugere fremgår dog, at der er 

grænser for, hvad der anerkendes som indskudskapital, jf. retsgrundlaget, punkt 39-41. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Egenkapital
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23. Et konkret spørgsmål om betydningen af selskabsretlige ændringer er indirekte 

behandlet i afgørelserne om forrentning af indskudskapital i Energigruppen 

Jylland Varme A/S (herefter EGJ), jf. retsgrundlaget, punkt 43-46. Den første 

afgørelse fra 20095 blev indbragt for Energiklagenævnet, der hjemviste den til 

fornyet behandling i 20106, hvilket resulterede i en afgørelse i 20127 (herefter EGJ 

2012). Hjemvisningen skete uden henvisning til den opgjorte indskudskapital.  

24. Den selsskabsretlige ændring i sagerne var, at den bestående 

varmevirksomhed, der var i drift 1. marts 1981 i kommunalt regi, blev selskabgjort 

i 2000 med stiftelsen af EGJ. Selskabskapitalen i EGJ blev indskudt i form af den 

bestående varmevirksomhed, hvilket i CVR-registeret er anført som et indskud i 

værdier (også kaldet apportindskud) vurderet til 447 mio. kr. på 

indskudstidspunktet efter de selskabsretlige regler herom. Ingen af de tre 

afgørelser fra 2009, 2010 og 2012 tillagde det betydning ved opgørelsen af 

indskudskapitalen, at varmevirksomheden var blevet selskabsgjort. 

Indskudskapitalen i EGJ 2012 var opgjort som opført i tabel 1: 

TABEL 1 | OPGØRELSEN AF INDSKUDSKAPITAL FOR EGJ 2012 

Aktivernes værdi efter administrationsgrundlaget  649.218.000 

- Gæld   20.761.000 

Initial indskudskapital  628.457.000 

- Udlodning (2000)  21.098.000 

Indskudskapital 1/1 2003 (forrentningsgrundlag)  607.359.000 

Kilde: EGJ 2012, punkt 181 og 185. 

25. I Energitilsynets senere afgørelse om EGJ i 20178 blev indskudskapitalen også 

behandlet. Den initiale indskudskapital blev opgjort til 612.051.465 kr. Forskellen 

i den initiale indskudskapital fra EGJ 2012 til EGJ 2017 skyldes korrektioner i 

opadgående såvel som nedadgående retning, hvor den væsentligste ændring var en 

nedgående korrektion på grund af, at aktiver tilgået i 1981 udgik af opgørelsen. Af 

efterfølgende ændringer var en udlodning på 21.098.000 kr., og et yderligere 

tillæg på 282 mio. kr. svarende til det godkendte forrentningsbeløb fra 2003-

 
5 Energitilsynets afgørelse af 30. november 2009 om forrentning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S, 4/0920-0303-0008. 

6 Energiklagenævnets afgørelse af 9. november 2010, j.nr. 1021-10-3, om EGJ 2009. 

7 Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 om forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S, j.nr. 4/0920-0303-0052.  

8 Energitilsynets afgørelse af 31. januar 2017 om forrentning af indskudskapital 2011-2017 i EnergiGruppen 

Jylland Varme A/S, j. nr. 12/15252. 
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2010.9 Heller ikke her blev selskabsgørelsen i 2000 ud fra en ny vurdering af 

virksomheds aktuelle værdi til 477 mio. kr. tillagt betydning.  

SELSKABSKAPITAL, VÆRDIANSÆTTELSE OG REGISTERING 

26. Kapitalselskaber, som A/S, ApS og P/S, er kendetegnet ved, at ejerne alene 

hæfter med den i selskabet indskudte kapital over for selskabets kreditorer. Derved 

adskiller de sig fra f.eks. enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S), 

hvor kreditorer kan rette et krav mod ejerne personligt, såfremt virksomheden ikke 

har midler til at betale det skyldte.  

27. Efter selskabsloven udgør selskabskapitalen det beløb, som er fastsat i vedtæg-

terne, uanset hvilke værdier selskabet råder over. Ved kapitalforhøjelser er der 

krav om at dokumentere den aktuelle værdi af det indskudte, såfremt der ikke er 

tale om kontantindskud. Af selskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen med 

hjemmel i revisorloven fremgår, at de regnskaber og værdiansættelser, der skal 

udføres, har et hovedformål om at give et retvisende billede på regnskabstidspunk-

tet (se også retsgrundlaget afsnit 6).  

28. I CVR-registeret10 er bl.a. aktuelle og historiske oplysninger om selskabskapi-

tal samt kapitalændringer offentligt tilgængelige for enhver. Af registreringerne 

fremgår f.eks., om indskuddet er kontantindskud, gældskonvertering eller indskud 

i værdier, og hvis selskabskapitalen er tegnet til overkurs, hvor stor overkursen er. 

Af selskabslovgivningen fremgår bl.a. en mulighed for kun delvist at indbetale 

selskabskapitalen (og overkursen). Delvis indbetaling vil ligeledes fremgå af 

CVR-registreringen. 

 

RETSGRUNDLAG 

29. Retsgrundlaget er vedlagt som bilag 1, hvortil der henvises. 

  

 
9 Punkt 122 i EGJ 2017. 

10 CVR-registeret er en del af Erhvervsstyrelsens it-system, hvori der bl.a. foretages registreringer af oplysninger 

efter CVR-loven, og lovpligtige selskabsretlige registreringer fremgår, jf. retsgrundlaget, punkt 50. 
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BEGRUNDELSE 

30. I det følgende gennemgås først et overordnet princip for vurderingen af de 

konkrete problemstillinger vedrørende selskabsretlige kapitalændringer, som 

sekretariatet er blevet opmærksom på i forbindelse med sagsbehandlingen af sager 

om forrentning af indskudskapital, jf. punkt 16. 

31. Derefter behandles de konkrete problemstillinger. Disse er behandlet separat, 

selvom overkurs er en mulighed ved stort set alle typer af selskabsretlige 

kapitalforhøjelser.  

32.  Afslutningsvis opstilles der supplerende betragtninger for at behandle mulige 

tilfælde, der ikke er behandlet i relation til de konkrete problemstillinger.  

DET OVERORNEDE PRINCIP 

33. Indskudskapital efter varmeforsyningsloven er beskrevet som ”den kapital, 

som ejerne har indskudt i varmeforsyningsvirksomheden”, jf. punkt 19.  

34. Det er derfor sekretariatets vurdering, at indskudskapitalen alene påvirkes af 

de ændringer i selskabskapitalen, hvor varmevirksomhederne får tilført nye midler 

fra ejerkredsen eller der udloddes midler til ejerkredsen.11 Sammenlægninger af 

bestående varmevirksomheder, og ændringer i selskabskapitalen som bygger på en 

nutidig vurdering af en bestående varmevirksomheds værdi opgjort pr. datoen for 

transaktionen, jf. punkt 27, kan derimod ikke påvirke indskudskapitalens størrelse, 

da der hverken er tilført nye midler til varmevirksomheden fra ejerne eller overført 

midler fra varmevirksomheden til ejerne.  

35. Dette princip er foreneligt med den eksisterende praksis om EGJ, da sel-

skabsgørelsen af den bestående varmevirksomhed omfattet af varmeforsyningslo-

vens regler var uden betydning for opgørelsen af indskudskapital som beskrevet i 

punkt 23-25. Selskabsgørelsen indebar ikke en ændring i de indskudte midler til 

varmevirksomheden som en regulatorisk enhed under varmeforsyningsloven – 

selvom der i en selskabsretlig synsvinkel blev stiftet et selskab med en given 

selskabskapital indbetalt på tidspunktet for transaktionen.  

INDSTILLING 

36. Energitilsynet har på denne baggrund tilkendegivet følgende: 

 Ved opgørelsen af indskudskapitalen efter varmeforsyningsloven gælder det 

generelt, at den eksisterende indskudskapital ikke påvirkes af ændring i sel-

skabsform eller af selskabsretlige kapitalændringer, som alene bygger på en-

ten en ny vurdering af virksomhedens værdi eller en overførsel af selskabets 

egenkapital til aktiekapital. 

 

 
11 Ejerkredsen forstås i denne sammenhæng af sekretariatet som både eksisterende ejere og nye ejere, der ved 

selve indskuddet/kapitalforhøjelsen bliver ejer af varmevirksomheden. 



ENERGITILSYNET | BETYDNING AF SELSKABSRETLIGE KAPITALÆNDRINGER MV. FOR OPGØRELSEN AF 

INDSKUDSKAPITAL 
Side 10/24 

37. På baggrund af dette overordnede princip har sekretariatet i Figur 1 udarbejdet 

en oversigt over, sekretariatet vurdering af, hvilken betydning relevante 

selskabsretlige kapitalforhøjelser/indskud har for opgørelsen af indskudskapital. 

FIGUR 1 | OVERSIGT OVER KAPITALFORHØJELSER/INDSKUD 

 

Kilde: Sekretariatets fremstilling 

38. Begrundelsen i de konkrete tilfælde af overnævnte selskabsretlige 

kapitalændringer behandles nærmere i de efterfølgende afsnit. Fondsandele 

omtales under supplerende betragtninger.  

39. I de foreliggende ansøgninger er der endvidere to tilfælde af omdannelse uden 

ændring af selskabskapitalens størrelse. For at berøre samtlige relevante 

selskabsretlige ændringer omtales omdannelse fra A/S til P/S eller ApS under de 



ENERGITILSYNET | BETYDNING AF SELSKABSRETLIGE KAPITALÆNDRINGER MV. FOR OPGØRELSEN AF 

INDSKUDSKAPITAL 

 

 

Side 11/24 

supplerende betragtninger til det ordnede princip. Afslutningsvist  behandles 

bemyndigelse til sekretariatet.  

40. Med undtagelse af kapitalforhøjelse ved fondsandele forekommer alle de 

ovestående typer af selskabsretlige kapitalforhøjelse til overkurs. Kapitalforhøjelse 

til overkurs behandles derfor nedenfor som den første af de konkrete 

problemstillinger, jf. punkt 16.  

A. KAPITALFORHØJELSE TIL OVERKURS 

PROBLEMSTILLING 

41. Når der indskydes kapital i et selskab, kan dette ske til enten kurs 100 (det vil 

sige 100 pct. selskabskapital – betegnes også kurs pari) eller til overkurs. 

Spørgsmålet er om indskudskapitalen efter varmeforsyningslovens regler alene 

forhøjes med den pålydende selskabskapital eller med det højere samlede beløb 

(inkl. overkursen).  

42. Overkurs kan forklares ud fra et eksempel. Hvis ejerkredsen ønsker at indsky-

de 500 mio. kr. i selskabet, kan ejerne således vælge: 

 At indskyde hele beløbet som selskabskapital, dvs. kurs 100 (eksempel 1).  

 At indskyde beløbet fordelt mellem selskabskapital og overkurs. Det kan 

f.eks. være 10 mio. kr. selskabskapital til kurs 5000, sådan at overkursen ud-

gør 490 mio. kr.12 (eksempel 2). 

 

43. Overkursen vil også indgå i egenkapitalen men som underposten frie reser-

ver/overkurs ved emission.  

44. Overkursen er et udtryk for, at en ejer indskyder midler i selskabet, hvor kun 

en del af beløbet er underlagt de selskabsretlige regler om selskabskapitalen og 

opretholdelse af samme, mens resten f.eks. kan anvendes til at dække tab i driften 

af selskabet eller til investeringer, som først giver afkast på længere sigt (se også 

retsgrundlaget punkt 58). Baggrunden for, at ejerne vælger at indskyde kapital til 

overkurs frem for 100 pct. selskabskapital, er således, at overkursbeløbet kan an-

vendes mere frit i selskabet end selskabskapitalen, da det er en fri reserve.13  

45. Endvidere har valget/fravalget af overkurs betydning i en eventuel kapitaltabs-

situation.14 I et selskab med kapital som i eksempel 2, vil valget af overkurs bety-

de, at selskabet først er i en kapitaltabssituation, når egenkapitalen er mindre end 5 

mio. kr. – dvs. mere end 495 mio. kr. ud af de 500 mio. kr. er tabt. I eksempel 1 vil 

 
12 Det samlede indbetalte beløb beregnes som: 10 mio. kr. × 5000 ÷ 100 = 500 mio. kr. Af de 500 mio. kr. udgør 

10 mio. kr. således selskabskapital og 490 mio. kr. overkurs. 

13 Jf. bl.a. www.nemadvokat.dk/help-center/selskabets-kapital/ og https://www.bdo.dk/getmedia/1d5170cb-5d3a-

4dc1-b04c-eb07595d9927/egenkapitalposter-anvendelsesmuligheder-2012.pdf.aspx  

14 En situation hvor egenkapitalen udgør mindre en halvdelen af selskabskapitalen. Dette udløser nogle handle-

pligter for selskabets ledelse, jf. retsgrundlaget, punkt 58-59. 

http://www.nemadvokat.dk/help-center/selskabets-kapital/
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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der derimod opstå en kapitaltabssituation, allerede når egenkapitalen er mindre end 

250 mio. kr. – dvs. ved et kapitaltab på over 250 mio. kr. Overkursen giver dermed 

et større manøvrerum i de økonomiske forhold uden, at selskabet ender i en kapi-

taltabssituation.  

46.  Af registreringen af en kapitalforhøjelse i CVR-registeret fremgår, om der er 

indbetalt overkurs, jf. retsgrundlaget, punkt 60. 

47. Problemstillingen ved kapitalforhøjelse/indskud i selskaber til overkurs er 

såldes, om indskudskapitalen efter varmeforsyningslovens regler alene forhøjes 

med den pålydende selskabskapital eller med det højere samlede beløb, der reelt er 

indskudt.  

BEGRUNDELSE 

48. Sekretariatets vurdering er, at det centrale forhold for vurderingen efter varme-

forsyningsloven er, om beløbet er stillet til rådighed for varmevirksomheden af 

ejeren – ikke den selskabsretlige kategorisering af beløbet. Dette understøttes af, at 

praksis har fastlagt begrebet indskudskapital som et selvstændigt begreb adskilt fra 

begrebet selskabskapital, og at det ikke skal fortolkes snævert, jf. punkt 17.  

49. Sekretariatet vurderer derfor, at indskudskapitalen forhøjes med det faktiske 

indskudte beløb, som det fremgår af registreringen i CVR-registeret, og at forde-

lingen af det indskudte beløb mellem overkurs og selskabskapital dermed ikke har 

betydning for indskudskapitalens størrelse.  

50. Afvises overkurs som indskudskapital, vil det medføre, at indskudskapitalens 

størrelse bliver afhængig af, hvorledes indskuddet selskabsretligt bliver fordelt 

mellem selskabskapital og overkurs, selvom størrelsen af det faktiske indskudte 

beløb ville være det samme, jf. eksempel 1 og 2 i punkt 42. 

51. En sådan forskelsbehandling mellem ansøgerne om forrentning af indskudska-

pital på grund af de selskabsretlige valg kan være problematisk i forhold til den 

forvaltningsretlige lighedsgrundsætning (se nærmere retsgrundlaget, punkt 47). 

52. Endvidere vil det kunne medføre, at interessentskaber og kapitalselskaber ville 

blive behandlet forskelligt i lignende situationer, hvilket vil være en forskelsbe-

handling, som også kan være problematisk i forhold til den forvaltningsretlige 

lighedsgrundsætning. Det skyldes, at et I/S – til forskel fra et kapitalselskab – ikke 

har en registreret selskabskapital, hvorfor der ikke kan skelnes mellem selskabska-

pital og overkurs. Det medfører, at hele kontantindskuddet anses som indskudska-

pital i et I/S.  

53. Disse problemstillinger omkring forskelsbehandling illustreres ved Figur 2: 
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54. Den selskabsretlige kategorisering af den faktiske indbetaling har ingen betyd-

ning for, om et indbetalt beløb er stillet til rådighed for varmevirksomheden. Både 

indbetalt overkurs og indbetalt selskabskapital er en forøgelse af selskabets midler.  

55. Overkurs kan være til stede ved de fleste typer af selskabsretlige 

kapitalændringer – både ved kontantindskud, apportindskud, gældskonvertering og 

fusion.  

56. Sekretariatet vurderer, at der er en sammenhæng mellem, om typen af sel-

skabsretlig kapitalforhøjelse kan påvirke indskudskapitalen, jf. Figur 1, og om 

overkurs udgør indskudskapital. Hvis typen af kapitalforhøjelse/indskud ikke har 

betydning for opgørelsen af indskudskapital efter varmeforsyningsloven, har over-

kursen ved kapitalforhøjelse heller ingen betydning. Vurderingen af, om overkurs 

kan påvirke indskudskapitalens størrelse, er dermed et sekundært skridt og 

betinget af den indledende vurdering af typen af selskabsretlig 

kapitalforhøjelse/indskud. 

57. Denne vurdering er illustreret i Figur 3 nedenfor, hvor der er tilføjet en kolon-

ne mere i forhold til Figur 1 for at vise sammenhængen mellem overkurs og typen 

af selskabsretlig kapitalforhøjelse: 

 

FIGUR 2 | KONTANTINDSKUD MED OG UDEN OVERKURS 

 

Kilde: Sekretariatets fremstilling 
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FIGUR 3 | OVERSIGT OVER KAPITALFORHØJELSER/INDSKUD MED OVERKURS   

 

Kilde: Sekretariatets fremstilling  

58. Af selskabslovgivningen fremgår en mulighed for kun delvist at indbetale sel-

skabskapitalen (og overkursen), jf. punkt 26. Der er ikke fundet eksempler på dette 

i de verserende sager, men det vil ikke ændre på princippet om, at det netop kun er 

det faktisk indbetalte beløb, der udgør forøgelsen af indskudskapitalen efter var-

meforsyningsloven. Hvis der i første omgang sker en delvis indbetaling, og der 

efterfølgende registreres yderligere indbetalinger, vil de yderligere, faktiske indbe-

talte beløb udgøre nye forøgelser af indskudskapitalen fra indbetalingstidspunktet.  

INDSTILLING 

59. Energitilsynet har på den baggrund tilkendegivet følgende: 

 Hvis typen af selskabsretlig kapitalforhøjelse kan påvirke indskudskapitalen, 

vil indbetalt overkurs i sammenhæng hermed udgøre indskudskapital. 

 

 Hvis typen af selskabsretlig kapitalforhøjelse ikke kan påvirke indskudskapi-

talen vil overkurs i sammenhæng hermed heller ikke udgøre indskudskapital. 
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B. KAPITALFORHØJELSE VED GÆLDSKONVERTERING 

PROBLEMSTILLING 

60. Der kan foretages en forhøjelse af selskabskapitalen ved konvertering af sel-

skabets gæld i form af, at kreditoren giver afkald på sin fordring mod selskabet 

mod at få ejerandele og dermed opnå ejerstatus i selskabet, jf. retsgrundlaget, 

punkt 94. Sammenlignet med en kapitalforhøjelse ved et kontantindskud er der 

ved gældskonvertering en tidsmæssig forskydning mellem fordringens stiftelse og 

opnåelsen af ejerstatus ved den senere kapitalforhøjelse.  

61. Gælden kan være opstået ved, at varmevirksomheden har optaget et lån imod 

senere tilbagebetaling eller ved, at varmevirksomheden har modtaget en ydelse, 

f.eks. levering af varer på kredit mod senere betaling.  

62. Spørgsmålet er, om en sådan gældskonvertering skal anses for at være en for-

øgelse af indskudskapitalen, eller om denne forhøjelse af selskabskapitalen er uden 

betydning for opgørelsen af indskudskapitalen efter varmeforsyningsloven.15 End-

videre er spørgsmålet, om indskuddet ved gældskonverteringen anses som ind-

skudskapital på konverteringstidspunktet eller allerede på tidspunktet for gældens 

stiftelse.  

BEGRUNDELSE 

63. Sekretariatets vurdering er, at det afgørende er, hvilket beløb varmevirksom-

heden får stillet til rådighed af ejerkredsen.16 Kapitalforhøjelse ved gældskonverte-

ring må derfor udgøre en forøgelse af indskudskapitalen efter varmeforsyningslo-

ven fra konverteringstidspunktet (og ikke fra tidspunktet for gældens stiftelse). 

64. Sekretariatet finder, at denne vurdering ligger i tråd med den foreslåede be-

handling af overkurs. Når kreditor giver afkald på sin fordring mod selskabet, og 

gældsposten dermed bortfalder, indebærer dette en gevinst for selskabet/forøgelse 

af egenkapitalen, da gælden ikke længere skal tilbagebetales. Denne gevinst svarer 

til selskabets gevinst/forøgelse af egenkapitalen ved et kontantindskud af samme 

størrelse. 

65. Sekretariatet lægger vægt på, at beløbet er stillet til rådighed for selskabet ved, 

at selskabet på et tidligere tidspunkt enten har fået beløbet indbetalt mod senere 

tilbagebetaling eller har modtaget ydelser mod en senere aftalt betaling for ydel-

sen. Efter gældskonverteringen udgør beløbet ikke længere gæld, der skal tilbage-

betales.  

 
15 Gældskonvertering kan ske til overkurs, hvor kun en del af gældens værdi registreres som selskabskapital. 

Eventuel overkurs i sammenhæng med gældskonvertering er for overkursen vedkommende behandlet isoleret i 

afsnittet vedrørende overkurs, afsnit B.  

16 Ejerkredsen forstås i denne sammenhæng af sekretariatet som både eksisterende ejere og nye ejere, der ved 

selve indskuddet/kapitalforhøjelsen bliver ejer af varmevirksomhederne. 
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66. Vurderingen er den samme, uanset om gælden er opstået som et almindeligt 

mellemværende med selskabet uden særlig udsigt til ejerstatus for kreditor, eller 

om der allerede ved gældstiftelsen var opstillet rammer for en mulig fremtidig 

konvertering, hvilket gælder ved udstedelse af konvertible gældsbreve (se nærme-

re herom, retsgrundlaget, punkt 95). I begge tilfælde opnås 

ejer/aktionærrettighederne først i kraft af selve konverteringen til selskabskapital, 

hvor indskuddet består i afkald på tilbagebetaling. Indtil konverteringen, er der 

blot tale om en gæld.  

67. Endvidere gælder det, at kapitalforhøjelse ved gældskonvertering giver den 

samme adgang til senere at modtage udlodninger fra selskabet som et kontantind-

skud.17 

68. Sekretariatet har i sin vurdering lagt særlig vægt på, at der ikke er praksis for, 

at udlodninger skal behandles forskelligt i forhold til opgørelse af indskudskapita-

len efter varmeforsyningsloven afhængigt af, hvordan ejerforholdet er opstået. 

Efter eksisterende praksis er enhver udlodning en nedsættelse af indskudskapita-

len, jf. retsgrundlaget, punkt 34. Der vil kunne opstå en problematik i forhold til 

ligebehandling, hvis der skelnes mellem forskellige typer af indskud af selskabs-

kapital, og kun nogle af disse anses for indskudskapital, hvorimod alle udlodnin-

ger fratrækkes ved opgørelsen af indskudskapitalen.   

69. Af disse årsager finder sekretariatet derfor, at forhøjelse af selskabskapitalen 

ved gældskonvertering udgør en forøgelse af indskudskapitalen. Sekretariatet fin-

der endvidere, at konverteringstidspunktet er afgørende for, hvornår forøgelsen af 

indskudskapitalen anses for sket.   

70. Det må dog være en forudsætning, at gældens værdi på konverteringstids-

punktet, hvor kreditor bliver ejer, er kurs 100. Er gældens værdi lavere end det 

tilgodehavende beløb, fordi selskabet er nødlidende, kan alene den vurderede vær-

di af gælden på konverteringstidspunktet anses for indskudt. Det er dog det almin-

delige udgangspunkt, at et selskab, som kan aflægge regnskab som going concern, 

ikke er nødlidende.18  

71. Det vurderes derfor, at medmindre sekretariatet har særlig grund til at antage, 

at selskabet måtte være nødlidende, skal sekretariatet i sin sagsbehandling blot 

bede selskabet bekræfte, at der ikke på konverteringstidspunktet var tvivl om, 

hvorvidt virksomheden kunne fortsætte driften det næste år. Opstår der tvivl om, 

hvorvidt selskabet var nødlidende, må det vurderes i det konkrete tilfælde, hvor-

 
17 Til forskel fra dette kan nævnes gaver og gældseftergivelse, som er ensidige dispositioner fra giveren/kreditor. 

Ved begge dispositioner opnår varmevirksomheden ganske vist ”nye midler”, men giveren/kreditor får ikke 

rettigheder i forhold til selskabet. Der er ikke praksis for at anse sådanne tilførsler for ny indskudskapital. Ved 

gældseftergivelse giver kreditor, på samme måde som ved gældskonvertering afkald på sin fordring mod sel-

skabet. Gældseftergivelsen adskiller sig dog fra gældskonverteringen ved, at kreditoren ikke opnår ejerstatus. 

Kreditor opnår dermed ikke krav på udlodninger eller f.eks. et krav mod selskabet i forbindelse med likvidati-

on. Endvidere sker der ikke en kapitalforhøjelse i selskabet ved gældseftergivelse. Gældseftergivelsen kan 

dermed ikke sidestilles med et kapitalindskud. 

18 Jf. http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Revision-og-aarsregnskabet/Going-concern.  

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Revision-og-aarsregnskabet/Going-concern
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vidt fordringens værdi skal nedskrives og hvor meget den eventuelt skal nedskri-

ves med.19 

INDSTILLING 

72. Energitilsynet har på denne baggrund tilkendegivet følgende: 

 Gældskonvertering udgør en forøgelse af indskudskapitalen, medmindre sel-

skabet på tidspunktet for gældskonverteringen må anses for nødlidende. Dette 

undersøges ved at spørge ansøgeren, hvorvidt der på konverteringstidspunktet 

var tvivl om driften kunne fortsætte det næste år. Kun hvis svaret eller andre 

omstændigheder konkret giver grundlag derfor, skal det undersøges nærmere, 

om selskabet må anses som nødlidende på konverteringstidspunktet.   

C. KAPITALFORHØJELSE VED FUSION MED INDSKUD AF OPHØRENDE SELSKAB 

PROBLEMSTILLING  

73. Ved en selskabsretlig fusion registreres der typisk kapitalforhøjelse20 baseret 

på værdien af det eller de ophørende selskaber, jf. retsgrundlaget, punkt 72. Der-

udover kan fusionen ske med og uden indskud af nye værdier fra eller udbetaling 

til ejerkredsen i de deltagende selskaber.  

74. Problemstillingen afgrænses således, at sekretariatet udelukkende behandler 

den situation, hvor der ikke bliver tilført nye midler fra ejerne eller sker udbetaling 

til ejerkredsen i de deltagende selskaber. Det skyldes, at det allerede følger af 

praksis, at hvis der tilføres nye aktiver eller kontanter fra ejerne, der ikke i forve-

jen var en del af de deltagende virksomheder, udgør dette en forøgelse af ind-

skudskapitalen. Tilsvarende udgør en udlodning til ejerne en nedbringelse af ind-

skudskapitalen, jf. punkt 22.     

75. Spørgsmålet er dermed, om en selskabsretlig kapitalforhøjelse, der alene er 

baseret på værdien af de ophørende selskaber i forbindelse med fusion udgør en 

selvstændig forøgelse af indskudskapitalen eller ej.21 Hvis fusionen er uden betyd-

ning for indskudskapitalen, vil indskudskapitalen uændret udgøre summen af de 

deltagende varmevirksomheders indskudskapital som opgjort forud for fusionen. 

 
19 Blandt de verserende sager er der kun identificeret to gældskonverteringer med relevans for ansøgningsårene. I 

begge tilfælde har selskabet været i drift mere end ét år efter gældskonverteringen, og der er både før og efter 

aflagt årsrapport uden forbehold for going concern.  

20 Der er i så fald tale om kapitalforhøjelse ved en såkaldt uegentlig fusion, jf. boks 1. Ved egentlig fusion stiftes 

et helt nyt selskab, og der vil dermed være tale om indskud af kapital i forbindelse med stiftelsen af selskabet. 

Indtil videre er der alene set tilfælde af uegentlig fusion blandt ansøgerne. Sekretariatet finder dog, at denne 

sondring ikke har betydning for opgørelsen af indskudskapitalen, hvorfor der ikke sondres mellem de to typer i 

det følgende.  

21 Ud fra den selskabsretlige synsvinkel lægges der vægt på, om der kommer værdi ind eller ud af det enkelte 

selskab af hensyn til det enkelte selskabs kreditorer. Værdien i de øvrige deltagende selskaber har ingen betyd-

ning i den sammenhæng.  
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BEGRUNDELSE 

76. Det er sekretariatets vurdering, at fusion med selskabsretlig kapitalforhøjelse22 

baseret på værdien af de ophørende varmevirksomheder er uden betydning for 

indskudskapitalens størrelse.23 

77. Sekretariatet har lagt særlig vægt på fire forhold, der gennemgås nedenfor.  

INDSKUDSKAPITALEN ER EN HISTORISK OPGJORT STØRRELSE 

78. Sekretariatet har indledningsvist lagt vægt på, at det følger af praksis, at ind-

skudskapitalen er en historisk opgjort størrelse, hvor den initiale indskudskapital 

fastlægges pr. 1. marts 1981 (eller senere idriftsættelsesdato) og nye indskud og 

udlodninger er opgjort pr. tidspunktet for dispositionens foretagelse. Den aktuelle 

indskudskapital er dermed summen af disse elementer på deres 

opgørelsestidspunkt, dvs. der sker ikke en revurdering af den samlede værdi 

uanset ændret markedsværdi eller inflation. Til forskel herfra er værdien af varme-

virksomheden ved fusion opgjort pr. datoen for fusionen i samtidskroner og værdi 

(se retsgrundlaget, punkt 73 og afsnit 6).    

 

79. Såfremt den selskabsretlige kapitalforhøjelse ved fusion anerkendes som ind-

skudskapital, vil det medføre en revurdering af den bestående varmevirksomheds 

værdi pr. datoen for fusionen. Dette medfører en mulighed for at ændre 

indskudskapitalen uden reel tilførsel af nye midler.  En sådan mulighed for revur-

dering findes ikke for varmevirksomheder, der ikke fusionerer, hvilket kan være 

problematisk i forhold til ligebehandling.24  En afvisning medfører derimod, at 

varmevirksomhedens værdi forsat opgøres pr. 1. marts 1981 eller idriftsættelsesda-

toen tillagt eventuelle senere indskud af nye midler og fratrukket eventuelle ud-

lodninger.  

ADSKILTE REGULATORISKE ENHEDER EFTER SAMMENLÆGNINGEN 

80. Sekretariatet har også lagt vægt på, at det gælder ved fusion efter 1. marts 

1981, at indskudskapitalen skal opgøres separat for hver af de oprindelige enheder, 

jf. retsgrundlaget, punkt 32. Herudover har Energitilsynet tilkendegivet, at ind-

skudskapitalen opgøres separat ved flere værker i samme virksomhed.25 Energitil-

synet/sekretariatet behandler således stadig de tidligere juridiske enheder som 

separate enheder efter en fusion.  

 
22 Eller indskud af selskabskapital i nyt selskab, såfremt der er tale om egentlig fusion.  

23 Der er ikke eksempler på spaltning blandt ansøgerne, men sekretariatets vurdering er, at også her vil den sel-

skabsretlige ændring i form af opdeling i to eller flere selskaber være uden betydning for den samlede ind-

skudskapitals størrelse i overensstemmelse med princippet for fusion. Indskudskapitalen for den enkelte var-

mevirksomhed er den samme, hverken højere eller lavere pga. fusion eller spaltning i sig selv - spørgsmålet er 

alene fordelingen af den opgjorte indskudskapital mellem selskaberne i fusionen eller spaltningen.  

24 Om den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, se retsgrundlaget, punkt 47. 

25 Energitilsynets tilkendegivelse af 31. oktober 2017 vedrørende flere værker i samme virksomhed, jf. retsgrund-

laget punkt 36-38.  
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81. Der gælder tilsvarende i relation til afskrivningsgrundlag og opgjort anlægs-

sum26 i det regulatoriske regnskab efter varmeforsyningsloven. Fusionen kan ikke 

anvendes til at forøge det tidligere opgjorte afskrivningsgrundlag og anlægssum, 

som bygger på de faktiske afholdte omkostninger (historisk pris).  

82.  Sekretariatet opfatter dette som om, der ved fusionen alene er foretaget en 

selskabsmæssig sammenlægning af varmevirksomhederne, der bibeholder de vær-

dier opgjort efter varmeforsyningsloven forud for en fusion. Det vil være konsi-

stent, hvis det samme gælder den opgjorte indskudskapital. 

PRAKSIS OM APPORTINDSKUD AF BESTÅENDE VARMEVIRKSOMHED OMFATTET 

AF VARMEFORSYNINGSLOVEN 

83. Sekretariatet har hertil lagt vægt på den eksisterende praksis om, at selskabsgø-

relse med apportindskud af den bestående varmevirksomhed drevet i kommunalt 

regi ikke tillægges betydning for indskudskapitalens størrelse, jf. punkt 23-25 

ovenfor.  

84. Sekretariatet vurderer, at fusion med kapitalforhøjelse baseret på en aktuel 

vurdering af værdien af en bestående varmevirksomhed skal behandles på samme 

måde som selskabsgørelsen af en bestående varmevirksomhed drevet i en anden 

form end gennem et kapitalselskab, f.eks. i kommunalt regi.  

85. Ligesom ved selskabsgørelsen af en bestående varmevirksomhed vil fusionen 

selskabsretligt indebære et apportindskud af en bestående varmevirksomhed – 

nemlig værdien af de ophørende selskaber.  

86. Som anført i det overordnede princip, jf. punkt 34, er det således sekretariatets 

opfattelse, at linjen i den eksisterende praksis indikerer en afgørende forskel mel-

lem: 

 Selskabskapital baseret på en bestående varmevirksomhed27 og 

 

 kapitalforhøjelse ved kontantindskud, gældskonvertering, indbetaling af over-

kurs, samt apportindskud af aktiver, der ikke på tidspunktet er omfattet af 

varmeforsyningslovens prisbestemmelser. 

 

87. Denne sondring medfører, at et indskud af en bestående varmevirksomhed, 

som i forvejen var omfattet af varmeforsyningslovens regler, ikke har betydning 

for indskudskapitalens størrelse, der vil udgøre den historisk opgjorte indskudska-

pital28. Derimod vil et indskud af enkeltstående aktiv (f.eks. en varebil, et varela-

 
26 I afskrivningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1 er anlæssummen defineret som: ”Ved anlægssum forstås anskaffel-

sesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnes 

byggerenter opgjort på idriftsættelsestidspunktet.” jf. retsgrundlaget, punkt 21.  

27 En bestående virksomhed, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisregler. 

28 Den indskudskapital, som den bestående varmevirksomhed kunne opgøre forud for fusionen.  
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ger eller en byggegrund), der ikke har været en del af en bestående varmevirksom-

hed, udgøre en forøgelse af indskudskapitalen.29 

SAMMENLÆGNING VED FUSION ELLER KØB 

88. Endelig er det sekretariatets vurdering, at der ikke bør være en forskel i opgø-

relsen af indskudskapital afhængigt af, om de bestående varmevirksomheder læg-

ges sammen ved opkøb eller fusion. Metoden for sammenlægning bør ikke i sig 

selv kunne ændre indskudskapitalens størrelse. 

89. Som eksempel bør en sammenlægning af tre varmevirksomheder uden nye 

indskud fra ejerne, hvor indskudskapitalen forud for fusionen kunne opgøres til 

hhv. 100 mio. kr., 50 mio. kr. og 200 mio. kr., ikke føre til et andet resultat efter 

sammenlægningen, hvilket allerede er gældende ved opkøb. Hvis det besluttes, at 

fusionen ikke i sig selv skal kunne ændre indskudskapitalen hverken i opadgående 

eller nedadgående retning, vil det ikke få betydning for indskudskapitalens størrel-

se om sammenlægningen sker ved opkøb eller fusion.  

90. Sekretariatet betragter det som uhensigtsmæssigt, hvis fusion i sig selv kan 

ændre størrelsen af den samlede indskudskapital ved at benytte den aktuelle vurde-

ring af varmevirksomhedernes værdi, som er det selskabsretlige grundlag for kapi-

talforhøjelsen, jf. punkt 27. Overføres det selskabsretlige grundlag til opgørelsen 

af indskudskapital efter varmeforsyningsloven kan der opstå spekulationer i om 

sammenlægningen af varmeforsyningsvirksomhederne skal ske ved fusion eller 

køb alt efter, hvad der må anses som mest gunstigt i den enkelte situation. Der vil 

ligeledes kunne opstå en risiko for spekulation i at fusionere for at øge indskuds-

kapitalen og derefter spalte varmevirksomhederne til den oprindelige selskabs-

struktur men med den nye indskudskapital.30  

OPSUMMERING 

91. Sekretariatets finder, at den selskabsretlige kapitalforhøjelse ved fusion er 

uden betydning for indskudskapitalens størrelse. Fusionen medfører således hver-

ken en forøgelse eller en formindskelse af indskudskapitalen. Vurderingen bygger 

på de fire gennemgåede forhold:  

 Indskudskapitalen er en historisk opgjort størrelse, mens den selskabsretlige 

kapitalforhøjelse ved fusion bygger på en samtidsvurdering af værdierne. 

 

 De deltagende varmevirksomheder anses stadig som adskilte regulatoriske 

enheder efter sammenlægning. 

 
29 Såfremt der f.eks. konstrueres udskillelse af enkelte aktiver fra en bestående varmevirksomhed, og aktiverne 

efterfølgende anvendes til kapitalforhøjelse i samme eller andet selskab med varmevirksomhed, sådan at der 

samlet sker en forøgelse af indskudskapitalen alene pga. ændringerne, vil sekretariatet konkret vurdere, om der 

kan være tale om en omgåelse af de opstillede principper med det formål at øge indskudskapitalen. Konstrukti-

oner med dette formål vil efter sekretariatets vurdering ikke kunne føre til en ændring af indskudskapitalen.  

30 Endvidere ville der kunne spekuleres i, om sammenlægningen skal ske ved egentlig eller uegentlig fusion (og 

evt. i kombination med opkøb), afhængigt af om den forud for fusionen opgjorte indskudskapital er mindre 

eller større end den nutidige selskabsretlige vurdering af virksomheden.   
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 Eksisterende praksis er, at apportindskud af en bestående varmevirksomhed 

ved selskabsgørelse ingen betydning har for indskudskapitalens størrelse. Sel-

skabskapitalforhøjelsen ved fusion er ligeledes et apportindskud.   

 

 Der ikke bør være forskel i indskudskapitalen afhængigt af om en sammen-

lægning af flere eksisterende varmevirksomheder sker ved opkøb eller fusion. 

INDSTILLING  

92. På baggrund af de overstående anførte punkter har Energitilsynet tilkendegivet 

følgende: 

 Fusion med kapitalforhøjelse alene baseret på værdien af ophørende selskaber 

ændrer ikke den samlede indskudskapital, når selskaberne er bestående var-

meforsyningsvirksomheder. Indskudskapitalen vil udgøre summen af de del-

tagende virksomheders indskudskapital forud for fusionen.  

 

D. SUPPLERENDE BETRAGTNINGER 

OMDANNELSE FRA A/S TIL P/S ELLER APS 

Når et aktieselskab (A/S) omdannes til et partnerselskab (P/S) eller anpartsselskab 

(ApS), sker dette uden, at det i sig selv medfører ændringer af selskabskapitalen.  

93. I forlængelse af praksis om selskabsgørelse af den bestående varmevirksom-

hed (den regulatoriske enhed efter varmeforsyningsloven) som beskrevet i punkt 

23-25 vurderer sekretariatet, at omdannelsen er uden betydning for indskudskapi-

talen i varmevirksomheden. En omdannelse fra et kapitalselskab til et andet bør 

efter sekretariatets opfattelse ikke behandles anderledes end en selskabsgørelse af 

en kommunalt drevet varmevirksomhed i forhold til opgørelsen af indskudskapital 

efter varmeforsyningsloven. 

94. I overensstemmelse med det overordnede princip finder sekretariatet, at det 

afgørende for vurderingen er, at der hverken er stillet flere eller færre midler til 

rådighed for varmevirksomheden af ejerne – den regulatoriske enhed forbliver den 

samme med samme aktiver og passiver. Dette fremgår også ved, at varmevirk-

somheden efter omdannelsen forsat har samme anlægssum og afskrivningsgrund-

lag efter afskrivningsbekendtgørelsen, jf. retsgrundlaget, punkt 21. Efter varmefor-

syningsloven er der således ikke sket en ændring for varmevirksomheden som 

regulatorisk enhed. Den anses som den samme både før og efter omdannelse.  

95. Sekretariatet lægger endvidere vægt på, at der ved omdannelsen fra A/S til P/S 

eller ApS ikke opstår en ny juridisk enhed. Både A/S, ApS og P/S er selskabsfor-

mer med registreret kapital og ejerandele. Selskabet fortsætter med samme CVR-

nr., registreringshistorik og selskabskapital. Ændringen ved omdannelse er dermed 

mindre, end når f.eks. et kommunalt drevet værk selskabsgøres, hvorved der op-

står en ny juridisk person, jf. retsgrundlaget, punkt 51-52.  
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KAPITALFORHØJELSE VED FONDSANDELE  

96. For at behandle alle kapitalforhøjelsestyper i selskabsloven (se retsgrundlaget, 

punkt 55) finder sekretariatet det relevant også at fastelægge, hvilken betydning en 

selskabsretlig kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsandele (se retsgrundlaget, 

punkt 64-65) får for opgørelsen af indskudskapitalen. Ved denne type kapitalfor-

højelse flytter selskabet frie midler fra egenkapitalen til selskabskapitalen, der 

ligeledes indgår i egenkapitalposten. Der sker dermed ingen indbetaling fra ejerne 

til selskabet.31    

97. Sekretariatet vurderer i forlængelse af det overordnede princip, at kapitalforhø-

jelse ved udstedelse af fondsandele på samme måde, som ved fusion og sel-

skabsgørelse af bestående varmevirksomhed er uden betydning for opgørelsen af 

indskudskapital efter varmeforsyningsloven, da ejerne ikke har stillet nye midler 

til rådighed for varmevirksomheden.  

KAPITALNEDSÆTTELSE OG UDLODNINGER 

98. Det overordnede princip om at lægge vægt på bevægelserne af midler/værdier 

mellem ejerne og varmevirksomheden kan også anvendes i forhold til udlodninger 

og kapitalnedsættelser. Det er således sekretariatets vurdering, at midler der over-

føres fra varmevirksomheden til virksomhedens ejere udgør en udlodning, der 

nedbringer indskudskapitalen.  

99. Det medfører, at kapitalnedsættelser med udbetaling (til ejerne) anses som en 

udlodning, der nedbringer indskudskapitalen, ligesom udlodninger af udbytte og 

ekstraordinært udbytte gør.32  

100. Er der derimod tale om kapitalnedsættelse til dækning af tab eller henlæggel-

se til en særlig reserve, overføres der ikke midler fra selskabet til ejerne, og der er 

dermed ikke tale om en udlodning, der nedbringer indskudskapitalen. Regnskabs-

mæssigt overføres der blot en del af det tidligere indbetalte indskud fra posten 

selskabskapital33 til en anden egenkapitalpost. Derimod ændres der ikke på, hvilke 

beløb og værdier, der faktisk er indbetalt til selskabet. 

101. Af det overordnede princip kan også udledes, at aktieoverdragelser34 heller 

ikke udgør en udlodning, da der ikke overføres midler mellem varmevirksomhe-

 
31 Der sker heller ingen udbetaling til ejerne – selvom de modtager aktier, bliver den aktuelle værdi af den enkelte 

aktie mindre, fordi den samlede antal aktier alene repræsenterer ejerskab til selskabets samlede værdi. Selska-

bets værdi ændres ikke af en ompostering i regnskabet.   

32 Om udlodninger og kapitalnedsættelser, se retsgrundlaget punkt 34 og 66-67. 

33 Den registrerede selskabskapital efter selskabsloven registreret i CVR-registeret og angivet i selskabets vedtæg-

ter.   

34 Dvs. når en ejer/aktionær overdrager sine ejerandele/aktier til en anden. 
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den og ejerne men derimod mellem ejere indbyrdes. Dette gælder uanset om over-

dragelsen sker mod vederlag eller som en gave.35  

102. Sekretariatet vurderer således, at følgende kan udledes af det overordnede 

princip: 

 Kapitalnedsættelse med udbetaling til ejerne udgør en nedsættelse af ind-

skudskapitalen, mens kapitalnedsættelse til dækning af tab eller henlæggelse 

til særlig reserve ikke ændrer indskudskapitalen. 

 

ANDRE VIRKSOMHEDSFORMER  

103. Med udgangspunkt i den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, finder se-

kretariatet, at principperne, udover at gælde for kapitalselskaber, ligeledes må gøre 

sig gældende for øvrige virksomhedskonstruktioner, f.eks. et I/S eller et andelssel-

skab i det omfang principperne er anvendelige.  

104. Det medfører bl.a. at sammenlægning af to varmevirksomheder, der er drevet 

som I/S ikke har betydning for opgørelsen af indskudskapitalen, jf. afsnit C oven-

for. Det samme vil gøre sig gældende såfremt interessentskabet har lidt et tab – det 

er uden betydning for opgørelsen af indskudskapital, jf. punkt 101. 

105. Hvis en interessent udtræder af interessentskabet uden at få midler tilbage 

ved udtræden, er det sekretariatets vurdering, at det kan det sidestilles med aktie-

overdragelse til de øvrige interessenter. Det skyldes dels, at indskuddet netop for-

bliver i virksomheden, og dels at de øvrige interessenters ejerandel i interessent-

skabet bliver mere værd, fordi de nu er færre om at dele ejerskabet til den uændre-

de virksomhed. I overensstemmelse med det overordnede princip og betragtnin-

gerne i punkt 101 vil en sådan udtræden uden udbetaling derfor være uden betyd-

ning for indskudskapitalen.   

OPSAMLING 

106. Vurderingerne i afsnit A-C om de fire konkrete tilfælde og i nærværende 

afsnit D med supplerende betragtninger underbygger således overens med det 

overordnede princip i pkt. 34-36 om, at:  

 Ved opgørelsen af indskudskapitalen efter varmeforsyningsloven gælder det 

generelt, at den eksisterende indskudskapital ikke påvirkes af ændring i sel-

skabsform eller af selskabsretlige kapitalændringer, som alene bygger på en-

ten en ny vurdering af virksomhedens værdi eller en overførsel af selskabets 

egenkapital til aktiekapital. 

 
35 Dette følger eksisterende praksis, jf. f.eks. EGJ sagerne, hvor Herning Kommune solgte en andel af sine aktier 

til Eniig, og det ikke blev tillagt betydning for opgørelsen af indskudskapital. Om salget se følgende artikel: 

http://nyheder.herning.dk/media/15458397/egj-varmesagen-overbliksark.pdf  

http://nyheder.herning.dk/media/15458397/egj-varmesagen-overbliksark.pdf
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E. BEMYNDIGELSE 

PROBLEMSTILLING  

107. I de overstående afsnit omhandler et generelt princip og flere konkrete tilfæl-

de. Derudover kan der opstå andre kombinationer af virksomhedsformer og kapi-

taltilgang/kapitalafgang, som ikke er omfattet af afsnit A-D i dette notat.  

BEGRUNDELSE 

108. Formålet med dette notat er at fastlægge principperne for sekretariatets arbej-

de med især selskabsretlige kapitalændringers betydning for opgørelsen af ind-

skudskapital. Principperne vil blive anvendt fremadrettet på sager om forrentning 

af indskudskapital. Det vil typisk være sager, hvor ansøger er et A/S, ApS eller 

P/S, men principperne kan også anvendes på andre virksomhedsformer i sammen-

lignelige situationer.  

109. Sekretariatet finder, at det vil være hensigtsmæssigt og medføre en hurtigere 

behandling af disse sager, hvis sekretariatet – på samme vilkår, som i de tidligere 

notater forelagt Energitilsynet vedrørende behandlingen af sager om forrentning af 

indskudskapital – også bemyndiges til at træffe afgørelse vedrørende de ansøgnin-

ger fra varmevirksomheder, hvor der er sket selskabsretlige ændringer.  

110. Sekretariatet henviser derudover til afsnittet om bemyndigelse i notatet om 

forenet produktion for yderligere vurdering af, hvornår der kræves Energitilsynets 

bemyndigelse til sekretariatet.  

INDSTILLING 

111. Energitilsynet har på denne baggrund tilkendegivet følgende: 

 At Energitilsynet bemyndiger Sekretariatet for Energitilsynet til at træffe af-

gørelse i sager om forrentning af indskudskapital inden for de angivne prin-

cipper, uanset om varmevirksomheden er et kapitalselskab eller ej. 

 

 


