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Forespørgsel om regnskabsaflæggelse i mindre varme- og vandfor-

syningsvirksomheder 

 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget jeres henvendelse om 
regnskabsaflæggelsen i mindre varme- og vandforsyningsvirksomheder 
af 19. februar 2008. Den sene besvarelse beklages.  
 
Konklusion 

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opfattelse, at: 
 

• Virksomheder omfattet af lov om varmeforsyning og virksom-
heder omfattet af lov om vandforsyning generelt er omfattet af 
Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV). Bekendt-
gørelse nr. 1022 af 11. oktober 2006 om undtagelse af visse 
virksomheder fra LEV undtager imidlertid disse virksomheder 
fra visse bestemmelser i LEV.  

• Virksomheder omfattet af lov om varmeforsyning og virksom-
heder omfattet af lov om vandforsyning vil dermed automatisk 
være omfattet af årsregnskabsloven, idet årsregnskabslovens § 
1, stk. 2, bestemmer, at virksomheder omfattet af LEV er om-
fattet af årsregnskabsloven, uanset om disse virksomheder helt 
eller delvis er undtaget fra kravene i LEV. 

• Anvendelse af § 3 i bekendtgørelse nr. 1022 af 11. oktober 2006 
medfører, at det krævede offentliggjorte årsregnskab i det mind-
ste skal opfylde kravene i årsregnskabslovens regnskabsklasse 
A.  

 
Den forelagte problemstilling 

Der er tale om en generel forespørgsel om aflæggelse af regnskaber for 
mindre varme– og vandforsyningsvirksomheder. Forespørgslen vedrø-
rer således ikke en konkret virksomhed. Forespørgslen er bilagt et ek-
sempel på, hvordan et regnskab for en sådan virksomhed efter FSR’s 
opfattelse kan udarbejdes (Korsbæk Varmeforsyning A.m.b.a.). 
 
Af forespørgslen fremgår det bl.a.: 

 
”Hovedparten af mindre varme og vandforsyninger i Danmark 

drives i en selskabsform, som betegnes andelsselskab, men reelt 

ligner de foreninger uden hæftelse for forsyningens aftagere. De 

pågældende forsyninger har som hovedregel ikke andre aktivite-
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ter end varme og vandforsyning. De større varme- og vandforsy-

ninger drives i selskabsform primært som aktieselskaber eller 

som en kommunal virksomhed, denne type af virksomheder er ik-

ke omfattet af de stillede spørgsmål. 

 

I henhold til ”Bekendtgørelse om undtagelse af visse virksomhe-

der fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder”, § 3, er de 

omtalte forsyninger undtaget for aflæggelse af årsrapport efter 

årsregnskabslovens regler, Lovbekendtgørelse 2006-06-15 nr. 

651 om visse erhvervsdrivende virksomheder, kapitel 5 (ledelsens 

og revisors pligter), hvis virksomhedernes årsregnskaber og ved-

tægter er offentligt tilgængelige. Undtagelsesbestemmelserne skal 

ses ud fra det forhold, at de ikke har til formål at fremme virk-

somhedens deltageres økonomiske interesser gennem erhvervs-

drift, ligesom de er underlagt specielle ”regnskabsbestemmelser” 

efter den særlovgivning, der er gældende for de pågældende for-

syninger. 

 

Det er på det grundlag vor opfattelse, at de varme- og vandforsy-

ningsselskaber, der ikke er omfattet af hverken lov om visse er-

hvervsdrivende virksomheder, aktieselskabsloven, anpartssel-

skabsloven eller de kommunalretlige regnskabsregler og dermed 

heller ikke bestemmelserne i årsregnskabslovens § 1, er pligtige 

til at aflægge årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens regler for klasse A-virksomheder, men alene kan aflægge 

et regnskab/opgørelse i overensstemmelse med ”regnskabsreg-

lerne” (prisreguleringsbestemmelser) i særlovgivningerne for de 

pågældende forsyninger og foreningernes vedtægter, når opgø-

relserne gøres offentligt tilgængelige.” 

 
Af det bilagte eksempel fremgår følgende af ledelsespåtegningen: 
 

”Da andelsselskabet ikke driver erhvervsdrivende virksomhed, 

og da det er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 5 i Lov 

om erhvervsdrivende virksomheders regnskabsaflæggelse og da 

regnskabet alene skal anvendes til varmeforsyningens eget brug 

er regnskabet aflagt i overensstemmelse med Varmeforsyningslo-

vens prisregulerende regnskabsbestemmelser.” 

 
Det oplyses, at formålet med spørgsmålet er at få afklaret, hvorvidt 
mindre varme- og vandforsyninger kan undlade at aflægge regnskaber 
efter årsregnskabslovens regler for klasse A-virksomheder og nøjes 
med at udarbejde og offentliggøre en opgørelse, der følger prisfastsæt-
telsesbestemmelserne i varme- og vandforsyningslovene med det for-
mål alene at dokumentere, at varme-vandforsyningslovenes prisbe-
stemmelser er overholdt.  
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering  

Da jeres henvendelse ikke vedrører en konkret sag, kan styrelsen ikke 
afgive en konkret udtalelse, da en sådan vil afhænge af de omstændig-
heder, der gør sig gældende i den konkrete sag. Vores vurdering inde-
holder derfor en generel udtalelse om de forhold, der medfører, at en 
virksomhed omfattes af henholdsvis årsregnskabsloven og lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder (LEV). Vurderingen forholder sig ale-
ne til reguleringen i årsregnskabsloven og LEV - og ikke til anden lov-
givning. 
 
Det synes i forespørgslen antaget, at den type varme- og vandforsy-
ningsvirksomheder, der spørges til, ikke er erhvervsdrivende.  
 
Det skal indledningsvist bemærkes, at hvis en virksomhed ikke har til 
formål at fremme virksomhedens deltageres økonomiske interesser ge-
nnem erhvervsdrift, så vil virksomheden ikke være omfattet af LEV. I 
disse tilfælde vil undtagelserne til loven, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 
11. oktober 2006 om undtagelse af visse virksomheder fra LEV, i sa-
gens natur ikke være aktuelle.  
 
Tilsvarende vil en virksomhed, der ikke er erhvervsdrivende efter års-
regnskabslovens § 1, stk. 2 – enten fordi den ikke er omfattet af en af 
de oplistede love, eller fordi den ikke yder varer, rettigheder, penge-
midler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager veder-
lag - slet ikke være omfattet af årsregnskabsloven. Årsregnskabslovens 
bestemmelser om aflæggelse af årsrapport for regnskabsklasse A samt 
bestemmelserne om regnskaber, som virksomheden udelukkende udar-
bejder til eget brug, og bestemmelserne om benævnelsen og udform-
ningen af regnskabsdokument vil således ikke være aktuelle for sådan-
ne virksomheder.   
 
Det er imidlertid vigtigt her at bemærke, at Erhvervs- og Selskabssty-
relsen generelt har taget stilling til, at virksomheder omfattet af lov om 
varmeforsyning og virksomheder omfattet af lov om vandforsyning er 
omfattet af LEV, jf. nærmere nedenfor.  
 
I det følgende redegøres for styrelsens generelle opfattelse af, hvad der 
kan have betydning for, om en virksomhed omfattes af henholdsvis 
LEV og årsregnskabsloven. 
 
Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) 
Loven finder anvendelse på virksomheder, der har til formål at fremme 
virksomhedens deltageres økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, 
jf. § 1, stk. 1. Stk. 2 definerer, hvad der efter loven forstås ved virk-
somheder1.  
 

                                                      
1 En væsentlig del af loven finder ikke anvendelse for virksomheder uden begrænset 
ansvar, f.eks. på enkeltmandsvirksomheder, jf. § 2, stk. 3.  
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Der er således 2 betingelser, der skal være opfyldt, for at en virksom-
hed omfattes af loven: Dels skal den udøve erhvervsdrift, dels skal den 
fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdriften.  
 
Virksomheder omfattet af lov om varmeforsyning eller lov om vandfor-

syning 

 

Styrelsen har taget generel stilling til, at de typer af virksomheder, der 
er omhandlet i bekendtgørelse nr. 1022 af 11. oktober 2006 om undta-
gelse af visse virksomheder fra LEV, er omfattet af LEV. I modsat fald 
ville det ikke være relevant at undtage dem fra loven eller fra visse be-
stemmelser heri.  
 
Virksomheder omfattet af lov om varmeforsyning og virksomheder 
omfattet af lov om vandforsyning er således efter styrelsens opfattelse 
generelt omfattet af LEV. Sådanne virksomheder er derfor generelt at 
betragte som virksomheder, der fremmer deltagernes økonomiske inte-
resser gennem erhvervsdrift. Bekendtgørelse nr. 1022 af 11. oktober 
2006 undtager således blot disse virksomheder fra visse bestemmelser i 
LEV.  
 

Varme- og vandforsyningsvirksomheder, der ikke måtte være omfattet 

af lov om varmeforsyning eller lov om vandforsyning 

  

Såfremt virksomheden mod forventning ikke måtte være omfattet af 
henholdsvis lov om varmeforsyning eller lov om vandforsyning, må 
der konkret tages stilling til, om virksomheden opfylder de to betingel-
ser om dels at udøve erhvervsdrift, dels fremme deltagernes økonomi-
ske interesser gennem erhvervsdriften. 
 
I relation til erhvervsdriftsbegrebet skal man være opmærksom på, at 
det centrale er, om virksomheden sælger varer, tjenesteydelser eller 
lignende. Det er derimod uden betydning, om virksomheden har til 
formål at generere overskud. Såkaldte ”non-profit” virksomheder vil 
således også være erhvervsdrivende, og dermed omfattet af LEV, hvis 
de i øvrigt opfylder betingelserne herfor, herunder at fremme deltager-
nes økonomiske interesser.  
 
Da forespørgslen imidlertid synes at forudsætte, at der er tale om virk-
somheder omfattet af lov om varmeforsyning eller lov om vandforsy-
ning, der som nævnt ovenfor er omfattet af LEV, er der ikke redegjort 
nærmere for, hvad der konkret skal til for at opfylde betingelserne om 
erhvervsdrift og fremme af deltagernes økonomiske interesser.  
 
Årsregnskabsloven 
Virksomheder omfattet af lov om varmeforsyning eller lov om vandfor-

syning – og dermed omfattet af LEV 
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Det fremgår af årsregnskabslovens § 1, stk. 2, at virksomheder omfattet 
af LEV altid anses for erhvervsdrivende efter årsregnskabsloven. Det 
fremgår endvidere, at dette gælder, uanset om virksomheden helt eller 
delvis er undtaget fra kravene i LEV.  
 
Virksomheder omfattet af lov om varmeforsyning eller lov om vand-
forsyning er som nævnt ovenfor omfattet af LEV. For sådanne virk-
somheder finder en væsentlig del af lovens regler imidlertid ikke an-
vendelse, hvis virksomhedens årsregnskaber og vedtægter samtidig er 
offentligt tilgængelige, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1022 af 11. oktober 
2006 om undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder.  
 
Virksomheder omfattet af lov om varmeforsyning eller lov om vand-
forsyning vil dog fortsat være omfattet af årsregnskabsloven, idet virk-
somheder omfattet af LEV altid vil være omfattet af årsregnskabslo-
ven, uanset om virksomheden helt eller delvist er undtaget fra kravene i 
LEV, jf. årsregnskabslovens § 1, stk. 2, 3. pkt.   
 
Konsekvensen af at være omfattet af årsregnskabsloven 
Erhvervsdrivende virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, men 
som ikke er pligtige til at aflægge årsrapport i henhold til loven, jf. lo-
vens §§ 3-4, vil være omfattet af lovens regnskabsklasse A.  
 
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A er ikke pligtige til at ud-
arbejde en årsrapport. Vælger virksomheden imidlertid at aflægge en 
årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget 
brug, skal den i den mindste følge reglerne for regnskabsklasse A, jf. 
årsregnskabslovens § 3, stk. 1. 
 

Det fremgår endvidere af årsregnskabslovens § 2, stk. 4, at hvis en 
virksomhed aflægger et regnskab, der ikke er en årsrapport efter loven, 
så må regnskabet ikke betegnes som en årsrapport, og det skal såvel i 
form som indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med en årsrap-
port efter årsregnskabsloven. Det præciseres, at et regnskab, som virk-
somheden udelukkende udarbejder til eget brug, ikke er en årsrapport 
efter årsregnskabsloven.  
 
Af bemærkninger til bestemmelsen fremgår følgende: 
 

”Endvidere skal virksomheder, der udarbejder andre typer øko-
nomiske rapporter, der ikke er årsrapporter i lovforslagets for-
stand, sikre sig, at disse ikke kan forveksles med en sådan årsrap-
port. Det betyder bl.a., at opgørelser og rapporter m.v. bør frem-
stå og benævnes på en sådan måde, at brugeren ikke lades i tvivl 
om, hvorvidt der er tale om et regnskabsdokument udarbejdet ef-
ter forslagets bestemmelser.” 
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Anvendelse af § 3 i bekendtgørelse nr. 1022 af 11. oktober 2006 om 
undtagelse af visse virksomheder fra LEV forudsætter, at virksomhe-
dernes årsregnskaber er offentligt tilgængelige.  
 
Undtagelsesbekendtgørelsen stiller altså krav om udarbejdelse af et års-
regnskab, hvilket er et veldefineret dokument i årsregnskabsloven og 
en væsentlig bestanddel i årsrapporten. Der kan således efter styrelsens 
opfattelse ikke siges at være tale om et dokument, der fremstår og be-
nævnes på en sådan måde, at brugeren ikke er i tvivl om, at der ikke er 
tale om et regnskabsdokument udarbejdet efter årsregnskabslovens be-
stemmelser.  
  
Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at anvendelse af § 3 i 
den nævnte bekendtgørelse medfører, at det krævede offentliggjorte 
årsregnskab i det mindste skal følge kravene til regnskabsklasse A.  
 
De omhandlede virksomheder kan være underlagt særlig regnskabslov-
givning, f.eks. til beregning og dokumentation af priser på virksomhe-
dens ydelser. Disse regnskaber skal tjene et bestemt formål og er rettet 
mod bestemte brugere. Regnskaberne er således udarbejdet efter andre 
regler end årsregnskabslovens. 
 
Sådanne krav til regnskaber kan efter styrelsens opfattelse ikke betrag-
tes som særregler, der træder i stedet for årsregnskabslovens krav. Bag-
grunden er, at årsregnskabslovens krav vedrører udarbejdelse af et 
driftsøkonomisk regnskab, som skal kunne anvendes af en bred gruppe 
af regnskabsbrugere. Den særlige regulering er derimod udtryk for, at 
en snæver brugergruppe har behov for et regnskab til at opfylde ét helt 
bestemt formål. 
 

… 

 
Det skal afslutningsvist bemærkes, at der her er tale om styrelsens vej-
ledende fortolkning.  
 
Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I natur-
ligvis velkomne til at kontakte mig. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
 
 
Lykke Jensen 
chefkonsulent 
Tlf. direkte 3330 7541 
E-post lje@eogs.dk 


