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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. 
december 2018 for Net8800 A/S.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi- 
nansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret- 
ningen omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Viborg, den 5. april 2019

Direktion

Christian  Hagelskjær
Direktør

Bestyrelse

Allan Clifford Christensen Peter Juhl Martin Sanderhoff
Formand

Anders Korsbæk Jensen Ove Kent Jørgensen
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Til kapitalejerne i Net8800 A/S
 
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Net8800 A/S for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis ("regnskabet"). 
 
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision 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 årsregnskabet. 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 henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
 
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
 
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
 
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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. 
 
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
 
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 revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne 
træffer på grundlag af regnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:
 

* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser 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 besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 
* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, 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 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 
* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 
* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
 

Skive, den 5. april 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33771231

Henrik Holst
Statsautoriseret revisor
mne9397
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Virksomheden Net8800 A/S
Bøssemagervej 8 
8800 Viborg

Telefon 89288800
E-mail net@net8800.dk
Hjemmeside www.net8800.dk
CVR-nr. 10036461
Stiftelsesdato 16. juni 2000
Hjemsted Viborg
Regnskabsår 1. januar 2018 - 31. december 2018

Bestyrelse Allan Clifford Christensen, Formand
Peter Juhl
Martin Sanderhoff
Anders Korsbæk Jensen
Ove Kent Jørgensen

Direktion Christian  Hagelskjær, Direktør

Revisor PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Resenvej 81
7800 Skive
CVR-nr.: 33771231
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Hovedaktivitet
Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter netvirksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Det vil sige, 
at opgaven er at sikre tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet samt de dertil hørende opgaver, her- 
under:
   - vedligeholde samt om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet
   - måle den elektricitet, der transporteres gennem selskabets net
   - opkræve elafgifter for Skat hos elhandlerne
   - kortlægge energiforbruget samt at planlægge og sikre gennemførelsen af energibesparelser
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 udviser et resultat på 
4.872.417 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en balancesum på 270.702.261 kr., 
og en egenkapital på 235.485.413 kr.
 
Selskabet har foretaget investeringer for 44.584 t.kr. i 2018 og modtaget investeringsbidrag for 3.365 t.kr. 
Investeringerne er rettet mod at højne forsyningssikkerheden og at udbygge distributionsnettet.
 
Selskabet ændrede i 2018 selskabsnavn fra Energi Viborg Elnet A/S til Net8800 A/S. Navneændringen 
skyldes myndighedernes krav til netselskabernes neutralitet i forhold til Energi Viborgs kommercielle akt- 
iviteter. Selskabsnavnet Net8800 A/S er endnu ikke godkendt af Forsyningstilsynet. Myndigheden har 
meddelt, at der vil komme en endelig afgørelse i 2019.
 
Net8800 A/S er underlagt økonomisk regulering, og bliver derigennem benchmarket med øvrige 
netselskaber. Afhængig af selskabets evne til at drive en effektiv forsyningsvirksomhed, pålægges sel- 
skabet effektiviseringskrav gennem benchmarkingen. Myndighederne, Forsyningstilsynet, præsenterede i 
slutning af 2018 en ny reguleringsmodel, som i første udkast medfører relative høje besparelseskrav for 
Net8800. Modellen har mødt skarp kritik fra Dansk Energi både for modelberegningerne, og at de 
økonomiske krav har virkning allerede fra 2019. Dansk Energi repræsenterer alle danske netselskaber i 
forhold til indsigelser til den nye reguleringsmodel. Net8800 A/S´s budgetteret resultat for 2019 tager 
derfor udgangspunkt i den nuværende reguleringsmodel, da resultatet af den nye reguleringsmodel endnu 
ikke er afklaret. De indikative besparelseskrav skal dog realiseres over en længere årrække, og der 
forventes derfor ikke store afvigelser i det budgetteret resultat for 2019.
 
Gennem elnettet er der i 2018 opkrævet nettarif og abonnementsbetalinger for 167.266 MWh, leveret til 
ca. 21.000 målere og forbrugssteder. 
 
I 2018 er der etableret 5 stk. nye 10/0,4 kV transformerstationer samt opbygget og renoveret 2 stk. 10/0,4 
kV transformerstationer. Endvidere er der etableret 4,0 km nyt 10kV højspændingskabel og 14 km 0,4 kV 
lavspændingskabel. 
 
I 2018 fortsatte det store projekt med at etablere/ombygge en ny 60/10 kV station  Margrethelund  til 
erstatning af den nuværende 60/10 kV station. Projektet blev igangsat i 2017, og efter ombygning af 
stationen vil den fremstå som en ny velfungerende station med lang restlevetid. Idriftsættelse af den ny 
station forventes at ske i 2019. 
 
I årets løb er der tilkoblet 263 nye forbrugssteder, hvoraf boliginstallationer udgør 253 stk., mens erhverv 
udgør 10 stk. 
 
Af driftsforstyrrelser har der i 2018 været én fejl på 60 kV højspændingsnettet. Der har 6 fejl på 10 kV 
højspændingsnettet, som har medført afbrydelser af forsyningen. Gennemsnittet over en årrække på 10 
år er en fejlhyppighed på 10 kV højspændingsnettet på ca. 6 fejl pr. år.
 
Net8800 har realiseret energibesparelser på 5,0 MWh. Besparelsen svarer til et årligt elforbrug i ca. 1.275 
énfamilieshuse. 
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Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.
 
Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets 
finansielle stilling.
 
Risikoforhold
Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige driftsmæssige risici eller finansielle risici, som ligger ud over, 
hvad man må anse for at være almindelige for branchen.
 
Finansielle risici
Ledelsen vurdere, at der ikke er særlige finansielle risici, som ligger ud over, hvad man må anse for at 
være almindelige for branchen.
 
Miljøforhold
Det tidligere Viborg Amt har for flere år siden registreret en af selskabets grunde som forurenet på grund 
af slagger, der er udlagt for mange år siden. Det er endnu ikke vedtaget, om og i givet fald hvornår der 
skal ske en oprensning af grunden. 
 
Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af års- 
rapporten.
 
Forventninger til fremtiden
Der forventes et overskud før skat på 3.843 t.kr i 2019.
 
Aktionærforhold
Selskabet ejes 100 % af Energi Viborg A/S, CVR-nr. 21 82 25 31, Industrivej 15, 8800 Viborg. 
Net8800 A/S' årsrapport indgår i koncernregnskabet for Energi Viborg A/S. 
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Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:
Hovedtal er i tusinder.
 

2018 2017 2016 2015 2014

Resultatopgørelse      
Nettoomsætning 32.470 32.570 31.247 33.198 36.220
Driftsresultat (EBITA) 6.380 6.757 3.373 9.426 10.097
Finansielle poster netto -133 544 461 -233 1.831
Resultat før skat og ekstraord. 
poster 6.247 7.301 3.834 9.193 11.928
Skat -1.375 -1.607 -843 -1.556 -3.011
Årets resultat 4.872 5.694 2.990 7.636 8.918
         
Balance      
Anlægsaktiver i alt 226.526 193.767 176.283 176.104 176.772
Investering i materielle 
anlægsaktiver 41.219 23.743 6.336 7.666 32.546
Egenkapital i alt 235.485 231.513 226.719 224.629 217.892
Aktiver i alt 270.702 267.964 263.255 265.277 267.291
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Regnskabsklasse
Årsrapporten for Net8800 A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 
af finansielle 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 af beløb, der 
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
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 afdrag 
og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle 
beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post.
 
Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede 
og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med 
salget.
 
Nettoomsætningen ved distribution af energi indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiko- 
overgang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og 
forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i 
forbindelse med salget.
 
Årets udvikling i den takstmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Saldo for den 
takstmæssige over- eller underdækning optages som en særskilt post i balancen.
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Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen og 
udgifter til vedligeholdelse af forsyningsnettet. I produktionsomkostninger indregnes herunder omkostnin- 
ger til produktionspersonale og afskrivninger på produktionsanlæg.
 
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selska- 
bet, herunder omkostninger til ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger. Endvidere omfat- 
ter posten distributionsomkostninger, herunder repræsentations- og reklameomkostninger, idet omkost- 
ninger hertil er af uvæsentlig størrelse.
 
Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivi- 
teter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
 
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, transaktioner i fremmed valuta, kontant- 
rabatter mv. 
 
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af 
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt 
skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.
 
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske 
datterselskaber.
 
Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold 
til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager 
sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).
 
Balancen
 
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og 
indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden 
på de enkelte bestanddele er forskellig.
 
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af 
aktivernes brugstider:
 
Produktionsanlæg og maskiner: 20-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-8 år
 
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og 
administrationsomkostninger.
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Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og 
tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne 'Andre driftsindtægter' og 'Andre 
driftsomkostninger'.
 
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger og admini- 
strationsomkostninger.
 
Småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret i henhold til de skatte- 
mæssige beløbsgrænser.
 
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regn- 
skabsmæssige værdi.
 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs- 
prisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortje- 
neste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger. 
 
Andre kapitalandele
Andre kapitalandele indregnet under anlægsaktiver, omfatter aktier, der måles til dagsværdi, hvis denne 
kan skønnes, eller såfremt denne ikke kan opgøres, indregnes kapitalandelene til kostværdi. 
 
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne 
er lavere.
 
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemta- 
gelsesomkostninger. 
 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørel- 
sesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret 
med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
 
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.
 
Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen 
(dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.
 
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være 
lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.
 
Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. 
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende 
arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden på balancedagen har 
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af 
virksomhedens økonomiske ressourcer. 
 
Hensatte forpligtelser, som forventes indfriet senere end et år fra balancedagen, måles til nutidsværdien af 
de forventede betalinger. Andre hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
 
Takstmæssig overdækning (passiv)
Saldo for takstmæssig overdækning indregnes under passiver. Saldoen er det beløb, som selskabet for- 
venter at tilbagebetale i de kommende års takster.
 
 
 
Pengestrømsopgørelsen
 
Pengestrømsopgørelsen for selskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme 
vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning. 
 
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante 
driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
 
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 
virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
 
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende 
gæld og betaling af udlodning til virksomhedsdeltagere.
 
Likvider omfatter likvide beholdninger, obligationer og kortfristet bankgæld.
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Note
2018

kr. 
2017

kr. 

Nettoomsætning 32.469.831 32.570.443
Produktionsomkostninger 1 -17.907.175 -17.714.454
Andre driftsindtægter 153.629 78.364
Bruttoresultat 14.716.285 14.934.353

Administrationsomkostninger 1 -6.013.741 -6.151.719
Andre driftsomkostninger -2.322.863 -2.025.623
Driftsresultat 6.379.681 6.757.011

Andre finansielle indtægter 2 74.063 617.818
Finansielle omkostninger 3 -206.709 -73.748
Resultat før skat 6.247.035 7.301.081

Skat af årets resultat 4 -1.374.618 -1.607.025
Årets resultat 4.872.417 5.694.056

Forslag til resultatdisponering 5
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 900.000 900.000
Overført resultat 3.972.417 4.794.056
Resultatdisponering 4.872.417 5.694.056
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Note
2018

kr. 
2017

kr. 
Aktiver

Grunde og bygninger 6 1.934.150 1.934.150
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7 155.709.238 155.960.364
Materielle anlægsaktiver under udførelse og 
forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 66.513.317 33.181.663
Materielle anlægsaktiver 224.156.705 191.076.177

Andre værdipapirer og kapitalandele 9 170.010 170.010
Andre tilgodehavender 2.199.000 2.520.959
Finansielle anlægsaktiver 2.369.010 2.690.969

Anlægsaktiver 226.525.715 193.767.146

Råvarer og hjælpematerialer 610.289 803.151
Varebeholdninger 10 610.289 803.151

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 454.649 1.334.050
Igangværende arbejder for fremmed regning 34.516 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 16.000
Periodeafgrænsningsposter 11 3.153.293 3.368.368
Tilgodehavender 3.642.458 4.718.418

Obligationer 19.681.670 60.113.543
Værdipapirer og kapitalandele 19.681.670 60.113.543

Likvide beholdninger 20.242.129 9.317.695

Omsætningsaktiver 44.176.546 74.952.807

Aktiver 270.702.261 268.719.953
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Note
2018

kr. 
2017

kr. 
Passiver

Virksomhedskapital 500.000 500.000
Overført resultat 234.085.413 230.112.996
Udbytte for regnskabsåret 900.000 900.000
Egenkapital 235.485.413 231.512.996

Hensættelser til udskudt skat 12 6.839.946 6.566.410
Andre hensatte forpligtelser 13 512.000 756.000
Hensatte forpligtelser 7.351.946 7.322.410

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.283.610 6.254.013
Gæld til tilknyttede virksomheder 5.408.762 4.340.919
Selskabsskat 1.101.082 729.945
Anden gæld 14 15.171.341 15.690.670
Overdækning 1.900.107 2.869.000
Kortfristede gældsforpligtelser 27.864.902 29.884.547

Gældsforpligtelser 27.864.902 29.884.547

Passiver 270.702.261 268.719.953

Eventualforpligtelser 15
Nærtstående parter 16
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Virksomhe
ds Overført Udbytte for  

kapital resultat året I alt
Egenkapital 1. januar 2018 500.000 230.112.996 900.000 231.512.996
Betalt udbytte 0 0 -900.000 -900.000
Årets resultat 0 3.972.417 900.000 4.872.417
Egenkapital 31. december 
2018 500.000 234.085.413 900.000 235.485.413

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.
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2018 2017
kr. kr.

Årets driftsresultat 6.379.681 6.757.011
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 8.138.641 8.949.874
Andre hensatte forpligtelser -244.000 304.450
Regulering af over-/underdækning -968.893 1.319.000
Ændring i varebeholdninger 192.862 730.328
Ændring i tilgodehavender 1.397.918 1.086.160
Ændring i leverandørgæld mv. -2.489.732 -942.417
Pengestrøm fra drift før finansielle poster 12.406.477 18.204.406
Renter, netto -132.646 544.070
Pengestrømme fra ordinær drift 12.273.831 18.748.476
Betalt selskabsskat -729.945 -1.562.034
Pengestrøm fra driftsaktivitet 11.543.886 17.186.442

Køb af materielle anlægsaktiver -41.219.168 -23.743.371
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -41.219.168 -23.743.371

Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder 1.067.843 0
Udbetalt udbytte -900.000 -900.000
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 167.843 -900.000

Ændringer i likvider -29.507.439 -7.456.929
Likvider, primo 69.431.238 76.888.167
Likvider, ultimo 39.923.799 69.431.238

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger 20.242.129 9.317.695
Værdipapirer medtaget som likvider 19.681.670 60.113.543
Likvider i alt 39.923.799 69.431.238
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2018 2017
1. Personaleomkostninger
Lønninger 457.969 0
Pensioner 36.458 0
Andre omkostninger til social sikring 1.064 0

495.491 0

Personaleomkostningerne er fordelt således i resultatopgørelsen:
Administrationsomkostninger 495.491 0

495.491 0

Gennemsnitligt antal beskæftigede 1 0

2. Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter 74.063 617.818

74.063 617.818

3. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger 206.709 73.748

206.709 73.748

4. Skat af årets resultat
Beregnet selskabsskat 1.101.082 2.346.945
Ændring i udskudt skat 273.536 -739.920

1.374.618 1.607.025

5. Forslag til resultatdisponering
Udbytte 900.000 900.000
Overført resultat 3.972.417 4.794.056

4.872.417 5.694.056

6. Grunde og bygninger
Kostpris primo 2.124.671 2.124.671
Kostpris ultimo 2.124.671 2.124.671

Af- og nedskrivninger primo -190.521 -190.521
Af- og nedskrivninger ultimo -190.521 -190.521

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.934.150 1.934.150
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2018 2017
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo 244.763.828 242.591.613
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 7.887.514 3.186.148
Afgang i årets løb 0 -1.013.933
Kostpris ultimo 252.651.342 244.763.828

Af- og nedskrivninger primo -88.803.464 -80.867.522
Årets afskrivninger -8.138.640 -8.297.119
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 361.177
Af- og nedskrivninger ultimo -96.942.104 -88.803.464

Regnskabsmæssig værdi ultimo 155.709.238 155.960.364

8. Andre værdipapirer og kapitalandele
Associerede virksomheder

Navn Hjemsted
Ejerandel i 

% Egenkapital Resultat
Visue A/S Aarhus N 5,67 -437.599 270.179

-437.599 270.179

I det omfang, der ikke kan fastsættes en dagsværdi på aktierne, måles de i årsrapporten til
kostpris.

9. Kapitalandele i associerede virksomheder
2018 2017

Kostpris primo 170.010 170.010
Kostpris ultimo 170.010 170.010

Regnskabsmæssig værdi ultimo 170.010 170.010

Dagsværdireguleringer primo 0 0
0 0

10. Varebeholdninger
Varebeholdninger er opgjort således:
Råvarer og hjælpematerialer 610.289 803.151
Varebeholdninger i alt 610.289 803.151

11. Periodeafgrænsningsposter
Periodiseret energisalg 3.152.831 2.686.794
Forudbetalte omkostninger 215.537 0
Saldo ultimo 3.368.368 2.686.794

2018 2017
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12. Hensættelse til udskudt skat
Udskudt skat på følgende poster:

Materielle anlægsaktiver 7.370.609 7.363.910
Tilgodehavender fra salg -112.640 -166.320
Takstmæssig overdækning -418.024 -631.180
Udskudt skat i alt 6.839.945 6.566.410

Udskudt skat er afsat med den aktuelle skatteprocent på 22 %.

Hensættelse til udskudt skat primo 6.566.410 7.306.330
Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen 273.536 -739.920
Hensættelse til udskudt skat ultimo 6.839.946 6.566.410

13. Andre hensatte forpligtelser
Andre hensættelser 512.000 756.000
Saldo ultimo 512.000 756.000

14. Anden gæld
Moms og afgifter 15.061.739 15.660.070
Andre skyldige omkostninger 30.600 30.600

15.092.339 15.690.670

15. Eventualforpligtelser
Sambeskatning
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Energi Viborg A/S som administrationsselskab. 
Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabs-
året 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012
for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sam-
beskattede selskaber.

16. Nærtstående parter
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Net8800 A/S:
Energi Viborg A/S, Industrivej 15, 8800 Viborg, der er modervirksomhed.
Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, der er virksomhedsdeltager i Energi Viborg A/S.

Transaktioner mellem nærtstående parter indgås på markedsmæssige vilkår.

Net8800 A/S' årsrapport indgår i koncernregnskabet for Energi Viborg A/S.


