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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejerne i EWII Energi A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for EWII Energi A/S for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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.
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 årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
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:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 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.
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

2017

2016

2015

2014

2013

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

388.167

338.933

283.864

294.835

388.750

57.021

53.037

56.571

52.381

59.421

(5.796)

14.611

16.201

22.039

Hoved- og nøgletal
Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Driftsresultat
Resultat af finansielle

(888)
9.083

17.604

7.263

16.172

22.638

8.434

13.124

18.388

28.246

38.976

286.693

299.033

242.656

267.044

260.251

0

0

400

400

499

192.134

184.342

217.074

218.246

211.614

26

30

31

28

28

Soliditetsgrad (%)

67,0

61,6

89,5

81,7

81,3

Afkastningsgrad (%)

(0,3)

(2,1)

5,7

6,1

8,7

poster
Årets resultat
Samlede aktiver
Investeringer i materielle
anlægsaktiver
Egenkapital
Gennemsnitligt antal
medarbejdere (stk.)

Nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger & Nøgletal 2015”.

Nøgletal

Soliditetsgrad (%)

Afkastningsgrad (%)

Beregningsformel
Egenkapital x 100
Samlede aktiver
Driftsresultat x 100
Gns. aktiver

Nøgletal udtrykker

Virksomhedens finansielle styrke.

Virksomhedens rentabilitet.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
EWII Energi A/S’ aktiviteter består af handel med energi, herunder finansiel handel med energi og salg af
el og gas på kommercielle vilkår i ind- og udland.
Selskabet har betydelige aktiviteter inden for energirådgivning, energimærkning og andre energisparende
aktiviteter i hele Danmark.
EWII Energi A/S ejer 16,49% af Energi Danmark A/S, som er et af Danmarks største el-handelsselskaber.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på MDKK 8,4, og selskabets balance pr. 31.
december 2017 udviser en egenkapital på MDKK 192,1. Resultatet er ikke tilfredsstillende.
Resultatet er påvirket af at koncernen i 2017 har valgt at yde en rabat til kunderne svarende til betalingsservicegebyr. Dette udgør i 2017 MDDK 4,5.
Gennem koncernens fortsatte fokus på kundeservice og konkurrencedygtige priser har selskabet vækstet
omsætningen på el salg, trods et marked med hård konkurrence og ændrede markedsvilkår. Den hårde
konkurrence afspejler sig i selskabets indtjening.
EWII Energi A/S har nået sine mål for energispareindsatsen gennem en kombination af indkøbte energibesparelser og energibesparelser som følge af energirådgivning hos egne kunder i såvel den private som den
offentlige sektor. Forretningsområdet har i årets løb fortsat sit fokus på udvikling af kommercielle ydelser,
som ligeledes har bidraget positivt til forretningsområdets resultat.
Aktiviteter inden for finansiel handel med energi i Europa har ikke bidraget med den budgetterede indtjening, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Som konsekvens heraf er der i sidste halvår 2017 foretaget
væsentlige organisatoriske ændringer, og afdelingens værditilbud er skærpet i forhold til den samlede forretning. Et velfungerende handelsbord har stor betydning for selskabets konkurrencekraft fremadrettet.
Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af selskabets
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2017 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Forventet udvikling
I slutningen af 2017 blev det besluttet, at den selskabsmæssige struktur i koncernen ændres med virkning
fra 1. januar 2018. Det betyder at EWII A/S bliver spaltet i tre selskaber. Der er således nu to nye holdingselskaber, kaldet TREFOR Infrastruktur A/S og EWII A/S, som er holdingselskaber for henholdsvis infrastrukturselskaber og de kommercielle selskaber. Endvidere fortsætter EWII A/S som et fælles administrationsselskab under navnet EWII Administration A/S.
EWII Energi A/S vil efter spaltningen være en del af EWII A/S.
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Fællesnævneren for de kunderettede aktiviteter er et fortsat fokus på forståelsen for selskabets kunder og
kundeadfærd, således at selskabet kontinuerligt tilbyder produkter og ydelser, der imødekommer kundernes behov.
I 2018 fortsættes udviklingen af kommercielle ydelser inden for energirådgivning, idet selskabets aktiviteter relateret til energispareindsatsen fremadrettet vil udgøre en væsentlig mindre andel af de samlede
energirådgivningsaktiviteter. Ordningen for energispareindsatser er under politisk forhandling.
EWII Energi A/S fortsætter aktiviteterne på markedet for finansiel handel med energi med det øgede fokus
på afdelingens værditilbud til de øvrige aktiviteter i selskabet, og det forventes, at forretningsområdet vil
forbedre indtjeningen betydeligt i 2018.
Med baggrund i dette forventes selskabets samlede aktiviteter at bidrage med en væsentlig øget indtjening
i 2018.
Særlige risici
Forretningsmæssige risici
Markedsrisiko: Markedsrisici er knyttet til parametre, som påvirker energiprisen og/eller markedsforholdene. Industriens generelle aktivitetsniveau påvirker energipriserne, ligesom prisen på brændsel og CO2kvoter samt mængden af vand- og vindkraftproduktion er afgørende prisparametre. Endelig spiller politiske
forhold af national såvel som international karakter løbende ind på markedsforholdene.
Finansielle risici
Selskabets handel med energi er styret af en overordnet risikopolitik, der tilsikrer en kontrolleret risiko
inden for koncernens fastlagte rammer.
Videnressourcer
Selskabet er bevidst om en kontinuerlig udvikling af selskabets kernekompetencer under hensyntagen til
den samfundsmæssige udvikling og de ændrede markedsmekanismer, således at selskabet er rustet til at
indfri selskabets strategi og imødekomme de markedsmæssige muligheder. Der er fokus på opsamling og
deling af viden, herunder de lovmæssige forhold, som gør sig gældende inden for energiforsyning og energirådgivning, samt de muligheder den digitale udvikling og digitalisering åbner.
Miljømæssige forhold
Arbejdet med selskabets påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse og reduktion
m.v. er forankret i selskabet. Rapporteringen heraf foretages samlet set for hele EWII koncernen. Vi henviser derfor til moderselskabets redegørelse for miljøpåvirkning, som omfatter EWII Energi A/S, og som er
offentliggjort i EWIIs årsrapport for 2017.
Redegørelse for samfundsansvar
Arbejdet med selskabets påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse og reduktion
m.v. er forankret i selskabet. Rapporteringen heraf foretages samlet set for hele EWII koncernen. Vi henviser derfor til moderselskabets redegørelse for miljøpåvirkning, som omfatter EWII Energi A/S, og som er
offentliggjort i EWIIs årsrapport for 2017.
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Redegørelse for det underrepræsenterede køn
Arbejdet med politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen er forankret i selskabet.
Rapporteringen heraf foretages samlet set for hele EWII koncernen. Vi henviser derfor til moderselskabets
redegørelse herfor, som omfatter EWII Energi A/S, og som er offentliggjort i EWIIs årsrapport for 2017.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
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Resultatopgørelse for 2017
Resultatop gøre lse for 2017

2017

2016

Note

t.kr.

t.kr.

Nettoomsætning

2

388.167

338.933

Produktionsomkostninger

4

(331.146)

(285.896)

57.021

53.037

Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

4

(13.528)

(9.404)

3, 4

(44.381)

(49.429)

(888)

(5.796)

Driftsresultat

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

9.278

17.788

Andre finansielle indtægter

5

417

97

Andre finansielle omkostninger

6

(612)

(281)

Resultat før skat

8.195

11.808

Skat af årets resultat

7

239

1.316

Årets resultat

8

8.434

13.124
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Balance pr. 31.12.2017
Balan ce pr. 31.12. 201 7

2017

2016

t.kr.

t.kr.

0

0

0

0

0

0

0

0

151.093

142.457

151.093

142.457

Anlægsaktiver

151.093

142.457

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

102.955

122.106

1.174

12.005

525

10.740

1.359

864

22.293

7.246

80

80

128.386

153.041

Andre værdipapirer og kapitalandele

4.303

2.179

Værdipapirer og kapitalandele

4.303

2.179

Likvide beholdninger

2.911

1.356

Omsætningsaktiver

135.600

156.576

Aktiver

286.693

299.033

Note

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver

9

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

10

Kapitalandele i associerede virksomheder
Finansielle anlægsaktiver

11

Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skat

12

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

13
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Balance pr. 31.12.2017

2017

2016

Note

t.kr.

t.kr.

14

39.093

39.093

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

93.520

84.884

Overført overskud eller underskud

59.521

60.365

192.134

184.342

2.794

2.956

76.135

99.699

182

0

15.345

10.102

103

1.934

Kortfristede gældsforpligtelser

94.559

114.691

Gældsforpligtelser

94.559

114.691

286.693

299.033

Virksomhedskapital

Egenkapital
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldige sambeskatningsbidrag
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

15

Passiver
Begivenheder efter balancedagen

1

Finansielle instrumenter

17

Eventualforpligtelser

18

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

19

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

20

Transaktioner med nærtstående parter

21

Koncernforhold

22
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Egenkapitalopgørelse for 2017
Egenkapita lopgø relse fo r 20 17

Reserve for
netto-

Egenkapital primo

opskrivning

Overført

efter indre

overskud

Virksom-

værdis

eller

hedskapital

metode

underskud

I alt

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

39.093

84.884

60.365

184.342

Valutakursreguleringer

0

Årets resultat

0

9.278

39.093

93.520

Egenkapital ultimo

(642)

0
(844)
59.521

(642)
8.434
192.134
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Pengestrømsopgørelse for 2017
Pengest rømsop gørel se for 2 017

Note
Driftsresultat
Af- og nedskrivninger
Ændringer i arbejdskapital
Pengestrømme vedrørende primær drift

2017

2016

t.kr.

t.kr.

(888)

(5.796)

0
16

47

28.693

(84.688)

27.805

(90.437)

Modtagne finansielle indtægter

417

97

Betalte finansielle omkostninger

(612)

(281)

(75)

(3.380)

Refunderet/(betalt) selskabsskat
Pengestrømme vedrørende drift

27.535

(94.001)

Udbetalt udbytte

0

(10.000)

Pengestrømme vedrørende finansiering

0

(10.000)

Ændring i likvider

27.535

(104.001)

Likvider primo

(95.070)

Likvider ultimo

(67.535)

8.931
(95.070)

Likvider ultimo sammensætter sig af:
Likvide beholdninger

2.911

1.356

Kortfristet gæld til banker

(70.446)

(96.426)

Likvider ultimo

(67.535)

(95.070)
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Noter
Noter

1. Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

2017

2016

t.kr.

t.kr.

321.564

272.837

62.192

65.943

4.411

153

388.167

338.933

2. Nettoomsætning
Energisalg
Energirådgivning
Finansiel handel

2017

2016

t.kr.

t.kr.

86

72

4

13

Skatterådgivning

11

10

Andre ydelser

26

3

127

98

2017

2016

t.kr.

t.kr.

13.368

15.675

1.919

2.167

Andre omkostninger til social sikring

156

244

Andre personaleomkostninger

433

323

15.876

18.409

26

30

2017

2016

t.kr.

t.kr.

417

97

417

97

3. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
Lovpligtig revision
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

4. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3, er vederlag til direktionen udeladt.

5. Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle indtægter
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Noter
2017

2016

t.kr.

t.kr.

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder

381

211

Valutakursreguleringer

197

54

34

16

612

281

6. Andre finansielle omkostninger

Øvrige finansielle omkostninger

2017

2016

t.kr.

t.kr.

Ændring af udskudt skat

(421)

(1.316)

Refusion i sambeskatning

182

7. Skat af årets resultat

(239)

0
(1.316)

2017

2016

t.kr.

t.kr.

9.278

17.789

8. Forslag til resultatdisponering
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis
metode
Overført resultat

(844)
8.434

(4.665)
13.124

Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver
t.kr.
9. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo

437

Kostpris ultimo

437

Af- og nedskrivninger primo

(437)

Af- og nedskrivninger ultimo

(437)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0
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Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
t.kr.
10. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

66

Kostpris ultimo

66

Af- og nedskrivninger primo

(66)

Af- og nedskrivninger ultimo

(66)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

Kapitalandele i
associerede
virksomheder
t.kr.
11. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

57.575

Kostpris ultimo

57.575

Opskrivninger primo

84.882

Valutakursreguleringer
Andel af årets resultat
Opskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

(642)
9.278
93.518

151.093
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EjerRetsHjemsted

form

Aarhus

A/S

andel

Egenkapital

Resultat

%

t.kr.

t.kr.

16,5

863.880

114.096

Kapitalandele i
associerede
virksomheder
omfatter:
Energi Danmark
A/S

Regnskabsoplysninger er fra årsrapporten for 2016, som er den seneste offentliggjorte årsrapport.

2017

2016

t.kr.

t.kr.

12. Udskudt skat
Materielle anlægsaktiver

83

Finansielle anlægsaktiver

113

Hensatte forpligtelser

62
(814)

1.120

700

0

916

43

0

1.359

864

Fremførbare skattemæssige underskud
Andre skattepligtige midlertidige forskelle

Bevægelser i året
Primo

864

Indregnet i resultatopgørelsen

421

Regulering vedrørende tidligere år indregnet i resultatopgørelsen
Ultimo

74
1.359

Værdien af fremførbare skattemæssige underskud er indregnet i balancen, idet de forventes udnyttet i løbet
af de kommende 3-5 år, som følge af indtjening i koncernen.
13. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger.

Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

t.kr.

t.kr.

Ordinære aktier

1

30500

30.500

Ordinære aktier

1

8593

8.593

14. Virksomhedskapital

2

39.093
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15. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
2017

2016

t.kr.

t.kr.

16. Ændring i arbejdskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.
Andre ændringer

25.150

(79.361)

5.667

(9.894)

(2.124)

4.567

28.693

(84.688)

17. Finansielle instrumenter
Under andre tilgodehavender indgår dagsværdi af sikringsinstrumenter med 4.251 TDKK, som er afdækket
med futures. Sikringsinstrumenter er indgået til sikring af handel med energi. Pr. 31. december 2017 er
sikret mængde et køb på 20.866 MWH og har en løbetid på 0 – 48 måneder. Modparten er Nasdaq Clearing
AB.
Under andre tilgodehavender indgår en negativ dagsværdi af handel med futures med 778 TDKK. Pr. 31.
december 2017 udgør mængde et køb på 88.504 MWH og har en løbetid på 0 – 48 måneder. Modparten er
Nasdaq Clearing AB.
18. Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med EWII A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter
derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter
mv. for de sambeskattede selskaber i EWII-koncernen og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De
sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatning fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for 110 TDKK.
Selskabet har indgået huslejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør 385 TDKK i uopsigelighedsperioden, som udgør 6 måneder. Forpligtelsen er til tilknyttet virksomhed.
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19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for selskabets forpligtelser i henhold til selskabets porteføljeaftale med Energi Danmark A/S
vedrørende saldoafregning af skabelonkunder er der stillet garanti for 33 MDKK.
Selskabet er forpligtiget til at aftage strømproduktion fra EWII Production A/S. Aftalen kan opsiges med 6
måneders varsel.
20. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse
EWII A/S, Kolding, eneaktionær
EWII, Kolding, ultimativt moderselskab
21. Transaktioner med nærtstående parter
I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsvilkår. Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret.
22. Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:
EWII, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, CVR-nr. 26 23 06 91
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C
(stor).
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for at blive behandlet som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.
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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter årets fakturerede omsætning samt finansiel handel og indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og
rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen
udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til køb af el og gas samt løn og
gager til energirådgivning.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg og distribution af virksomhedens produkter,
herunder løn og gager til sælgere samt reklameomkostninger.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af
tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i
administrationen af virksomheden.
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte
associerede virksomheders resultat efter skat reguleret til dagsværdi, der udtrykkes ved indre værdi.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Selskabet er sambeskattet med EWII A/S og alle dets danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske
selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster
(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede immaterielle rettigheder.
Erhvervede immaterielle rettigheder i form af software og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software og licenser afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år.
Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede
aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger.
Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i fremstillingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret
på det medgåede timeforbrug for det enkelte aktiv.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5-7 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab
indregnes i resultatopgørelsen.
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Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af eventuel uafskrevet goodwill og med fradrag eller tillæg af eventuel urealiserede, forholdsmæssige interne fortjenester og tab.
Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.
Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger,
er positiv eller negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger
indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter elcertifikater, der måles
til dagsværdi på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige
underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i
sambeskatningen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne
ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af
virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på
rentebærende gæld og betaling af udbytte.
Likvider omfatter likvide beholdninger samt tilgodehavende hos eller gæld til koncernselskabet under koncern cashpool, med fradrag af kortfristet bankgæld.

