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FORORD NYT KONCERNNAVN 
I 2016 skiftede vores koncern navn fra TREFOR 
til EWII. Vi har skiftet navn både for at tydeliggøre 
adskillelsen mellem vores konventionelle selska-
ber (som fortsætter med at hedde TREFOR) og 
kommercielle selskaber, og for at leve op til myn-
dighedernes kommende krav om tydelig navne- 
og logomæssig adskillelse  mellem elnet-selskaber 
og koncernforbundne kommercielle selskaber. 
 
Vi er stolte af vores nye koncernnavn, som er 
 blevet godt modtaget af omverdenen.
 
STRATEGISK UDVIKLING 
EWII Koncernen har et stærkt fundament for en 
spændende fremtid og har netop taget hul på den 
nye koncernstrategi, som rækker frem mod 2020–
2025. Koncernstrategien er med til at  udvikle og 
vækste EWII både nationalt og internationalt. 
 
Omdrejningspunktet for vores forretnings succes 
er tilfredse kunder, og derfor er vi også bevidste 
om vigtigheden af en ordentlig, positiv og respekt-
fuld relation til vores kunder. Vi har fokus på, at 
det skal være nemt at være kunde hos os. Det har 
blandt andet betydet, at vi i 2016 har introduceret 
måneds afregning og dermed en fordeling af abon-
nementet hen over årets 12 måneder. Og vi har 
skabt en kundeservicefunktion, der er i topklasse.

Vores mål er at skabe værdi for vores kunder, 
 vores virksomhed og det omgivende samfund. 

I 2016 tog vi for alvor fat på at anvende  sociale 
medier til at tale med vores kunder i øjen højde 
og  skabe bedre indsigt i vores virksomhed,  styrke 

 vores om dømme og fortælle de mange gode 
 historier om EWII  Koncernen. 

Som led i ud møntningen af koncernstrategien har 
vi i 2016 dels frasolgt et af vores  datterselskaber 
– et salg som medførte en særdeles positiv øko-
nomisk netto virkning – og dels  vurderet nye 
opkøbs muligheder. 
 
EN SPÆNDENDE FREMTID
I 2017 forventes en positiv resultatfremgang af kon-
cernens primære drift og resultat før skat, således 
at målsætningerne i vores koncernstrategi indfries. 
Målopfyldelsen kræver, at der også i de kommende 
år er et stort fokus på automatisering, effektivitet, 
udvikling, vækst og innovation, som er med til at 
styrke og videreudvikle den samlede EWII Koncern.
 
Vi vil gerne takke både repræsentantskab og 
 bestyrelse for opbakning og aktiv deltagelse i 
 udviklingen af EWII Koncernen, og vi vil  gerne  takke 
alle medarbejdere for  deres  store engagement 
og medvirken til at  skabe gode resultater. 

Afslutningsvis vil vi gerne takke vores samarbejds-
partnere og vores mange gode kunder, som vi ser 
frem til at betjene bedst muligt i det nye år.

God fornøjelse med EWII Koncernens årsrapport 
2016.

Steen Dahlstrøm
Bestyrelsesformand

Knud Steen Larsen
Administrerende direktør

Administrerende direktør i EWII, 
Knud Steen Larsen.

2016 har været et år med mange store og 
 vigtige aktiviteter for koncernens udvikling og 
en hverdag præget af et stærkt konkurrence-
præget  marked og store udsving i de finansielle 
 mar keder. 

Samlet set har koncernen præsteret et positivt 
driftsresultat, EBITDA, på 250 MDKK og et  resul tat 
før skat på 48 MDKK i 2016. Et resultat, som 
 kunne forbedres med 150 MDKK hvert år,  såfremt 
vi valgte at udnytte indtægtsmulighederne fuldt 

ud i vores elnet- og vandselskaber. Det har vi 
imidlertid undladt og giver i stedet vores kunder 
de  lavest mulige priser. 
 
I 2016 gav vi elnet-kunderne i  TREFOR El-net A/S 
en stor prisnedsættelse, idet vi lod abonnements-
betalingen ved elforbrug bort falde. Samtidig 
får vores kunder gebyrfri betaling via Betalings-
service, og samlet set svarer dette til en pris-
nedsættelse på ca. 75 MDKK, som er kommet 
kunderne til gavn. 

EWII Koncernen er én af Danmarks største energi koncerner, og siden 1867 har vi 
 udviklet, tænkt nyt og sikret en bæredygtig fremtid for vores kunder. Det fejrer vi i 2017, 
hvor koncernen har 150 års jubilæum. 
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Selskaberne indgår som 
kapitalandele i koncern
regnskabet 2016

Selskaberne 
 indgår i koncern
regnskabet 2016

Selskab opkøbt i 2017. 
Kapitalandele indgår ikke 
i koncernregnskabet 2016

 
KONCERNOVERSIGT
Ajourført pr. 1. marts 2017

EWII A/S
100 %

KOMPLEMENTARSELSKABET  
EWII INVEST APS
100 %

K/S EWII INVEST I
100 %

K/S EWII INVEST II
100 %

EWII MOBILITY A/S
100 %

EWII TELECARE A/S
100 %

EWII ENERGI A/S
100 %

EWII FUEL CELLS A/S
100 %

EWII BREDBÅND A/S
100 %

EWII TEKNIK A/S
100 %

EWII PRODUCTION A/S 
100 %

EWII FUEL CELLS LLC
100 %

DANSK ENERGI – NET
3,10 % 

ENERGI DANMARK A/S
16,49 %

NIANET A/S
14,57 %

MIDTJYSK  
KØLESERVICE A/S
100 %

DIGIZUITE A/S
35 % (tilkøbt d. 7. februar 2017)

SCE WIND MESCHEDE  
MANAGEMENT GMBH
100 %

STENSÅSA VINDKRAFT AB
100 %

LERKAKA VINDKRAFT AB
100 %

EWII SCHENKENBERG APS
100 %

EWII LUDWIGSDORF  
GMBH & CO. KG
100 %

SCE WIND MESCHEDE 
GMBH & CO. KG HAMBURG
100 %

TREFOR VAND A/S
100 %

TREFOR EL-NET A/S
100 %

TREFOR VARME A/S
100 %
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SELSKABS
OPLYSNINGER
SELSKABET
EWII 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon +45 70 50 50 50 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 26 23 06 91

BESTYRELSE
Steen Dahlstrøm
Bestyrelsesformand
 
Carl Christian Poulsen
Næstformand
 
Anders Skovdal
Bent Klindt Andersen
Charlotte Uhrskov
Christian Holmgaard*
Erling Hansen
Henning Due Lorentzen
John Kaare
Jørn Limann
Leif Jakobsen
Lotte Vestergaard
Merete K. Nielsen
Morten Hansen

Per Bødker Andersen
Per Vinding Nielsen
Søren Rahbech* 

* Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

DIREKTION
Knud Steen Larsen
Administrerende direktør
 
Jens Christian Sørensen
Økonomidirektør
 
REVISION
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Egtved Allé 4
DK-6000 Kolding

BANK
Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
DK-0900 København C
 
ADVOKAT
Andersen Partners
Jernbanegade 31
DK-6000 Kolding

EWIIs bestyrelse  
og direktion.

http://EWII.com


Steen Dahlstrøm
Bestyrelsesformand

Knud Steen Larsen 
Administrerende direktør

Jens Christian Sørensen 
Økonomidirektør

Carl C. Poulsen 
Næstformand

Anders Skovdal
Bestyrelsesmedlem

Bent Klindt Andersen
Bestyrelsesmedlem

Charlotte Uhrskov
Bestyrelsemedlem

Christian Holmgaard
Bestyrelsesmedlem

Erling Hansen
Bestyrelsesmedlem

Henning Due Lorentzen
Bestyrelsesmedlem

John Kaare
Bestyrelsesmedlem

Jørn Limann
Bestyrelsesmedlem

Leif Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Lotte Vestergaard
Bestyrelsesmedlem

Merete K. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Morten Hansen
Bestyrelsesmedlem

Per Bødker Andersen
Bestyrelsesmedlem

Per Vinding Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Søren Rahbech
Bestyrelsesmedlem
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LEDELSES
PÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet 
og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  
1. januar – 31. december 2016 for EWII. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for hensigtsmæssig således, at års-
rapporten giver et retvisende billede af koncer-
nens og moderselskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af 
resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter 
og pengestrømme for regnskabsåret 2016. 

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets 
godkendelse. 

Kolding, den 3. april 2017
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DEN 
 UAFHÆNGIGE 
REVISORS 
 PÅTEGNING
Til repræsentantskabet i EWII

KONKLUSION
Vi har revideret årsregnskabet for EWII for 
 regnskabsåret 1. januar–31. december 2016, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultat-
opgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 
penge strømsopgørelse og noter. Årsregnskabet 
 ud arbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede af selskabets aktiver, passiver og 
 finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter og penge strømme 
for regnskabsåret 1. januar–31. december 2016 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 årsregn skabet”. 
Vi er uafhængige af selskabet i overens stemmelse 
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 op nåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og  egnet som 
grundlag for vores konklusion.

LEDELSENS ANSVAR FOR 
 ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-
regnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.  Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 



Johnny Krogh
Statsautoriseret revisor

Per Schøtt
Statsautoriseret revisor
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årsregnskab uden væsentlig fejl information, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende 
fortsat drift, hvor dette er relevant samt at ud-
arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet 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
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-
information, 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 væ-
sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om 

revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, foretager vi faglige vurderinger og op-
retholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover:

  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-
ne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og ud-
fører revisionshandlinger som reaktion på disse 
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstræk-
keligt og egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er høje-
re end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne ud forme 
revisionshandlinger, der er passende  efter 
omstændighederne, men ikke for at  kunne 
ud trykke 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 regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, samt 

om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller forhold, der kan skabe 
 betydelig tvivl om selskabets evne til at fort-
sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på op lysninger 
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 blandt andet det planlagte omfang og den 
 tidsmæssige placering af revisionen samt betyde-
lige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSES
BERETNINGEN
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter 
ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelses-
beretningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelses beretningen 
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejl information.

Vores ansvar er derudover at overveje, om 
ledelses beretningen indeholder krævede 
 oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores op-
fattelse, at ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet 
i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelses beretningen.

Kolding, den 3. april 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
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HOVED  
OG NØGLETAL
UDVIKLING I ØKONOMISKE FORHOLD 
– HERUNDER ÅRETS RESULTAT 2016
EWII Koncernen realiserede i 2016 et  resultat på 
48 MDKK før skat, hvilket er et resultat  svarende 
til det forventede, hvorfor det er tilfreds stillende. 

I 2016 gav vi elnet-kunderne i TREFOR  EL-net A/S 
en stor prisnedsættelse, idet vi lod abonnements-
betalingen ved elforbrug bort falde. Samtidig får 
 vores kunder gebyrfri betaling via Betalings-
service, og samlet set svarer dette til en pris-
nedsættelse på 75 MDKK, som er kommet 
 kunderne til gavn. 

Der har i året været forskydninger i det realise-
rede og forventede resultat mellem forretnings-
områderne, hvilket bliver uddybet i ledelses-
beretningen. Indtjeningen på de finansielle 
aktiviteter har  levet op til  forventningerne set i 
 lyset af markeds vilkårene. 

Nettoomsætningen udgjorde 1.631 MDKK i 
2016, hvilket er 609 MDKK mindre i forhold til 
2015. Dette er effekten af Engrosmodellens 
ind førelse 1. april 2016, hvorefter PSO-tillæg 
og  afgifter ikke længere medregnes i netto-
omsætningen.

Evnen til at skabe indtjening på driften har igen i 
2016 været god, og EWII har præsteret et positivt 
driftsresultat, EBITDA på 250 MDKK.

Resultatet er samlet set som forventet. Nogle 
af forretningsområderne har ikke skabt de for-
ventede resultater, specielt har EWII Production 
haft et svært år som følge af historisk lave el priser 
og et meget svagt vindår.

EWII Invest realiserede et overskud på 82 MDKK, 
hvilket er tilfredsstillende i forhold til markeds-
forholdene, som var meget volatile igen i 2016. 
Årets afkast af de finansielle investeringer svarer 
til en forrentning på 4 % af kapitalen.

BALANCE OG EGENKAPITAL
Koncernbalancen i 2016 er på 9.805 MDKK. 
 Egenkapitalen, som udgør 4.719 MDKK i 2016, 
er stort set uændret i forhold til sidste år trods 
et  resultat efter skat på 94 MDKK. Dette skyldes 
hoved sagelig reguleringer i egenkapitalerne i 
 associerede og  tilknyttede virksomheder.

FORVENTET UDVIKLING
EWII Koncernen er en effektiv og moderne  privat 
multienergikoncern med et stærkt kapital grundlag. 

I 2017 forventes en positiv resultatfremgang i 
 koncernens kommercielle selskaber, således at 
 målene i koncernstrategien indfries. Mål opfyldelsen 
 kræver, at der også i de  kommende år er et stort 
fokus på effektivitet, udvikling og innovation, som er 
med til at styrke den samlede EWII Koncern.

Resultaterne i 2017 vil, ligesom i 2016, være 
 præget af den store prisnedsættelse, som 

 betyder, at TREFOR El-net lader abonnements-
betalingen ved elforbrug bortfalde igen i 2017. 
Dette svarer til en årlig besparelse på ca. 500 DKK 
for en gennemsnitshusstand, der er tilsluttet 
 TREFOR El-net. 

Med dette betydende tiltag  opnår TREFOR 
 El-nets kunder antageligt de absolut  laveste 
 priser i  Danmark igen i 2017.

KONCERNENS HOVED OG NØGLETAL
i TDKK

2016 2015 2014 2013 2012

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning  1.630.953 2.240.162  2.250.835  2.227.229  2.218.674 

Resultat af ordinær primær drift  (121.387) 86.477  47.813  45.736  138.408 

Resultat før finansielle poster  (114.852) 90.579  40.320  31.012  170.561 

Finansielle poster, netto 145.174 1.275  109.760  85.792  54.224 

Resultat før skat  48.110 91.854  150.080  114.316  210.664 

ÅRETS RESULTAT  94.242 91.914  159.930  105.906  176.976 

BALANCE

Netto investeringer i materielle anlægsaktiver  323.651  373.118  431.258  742.978  808.093 

Egenkapital  4.718.549 4.714.458  4.612.483  4.513.272  4.364.683 

BALANCESUM  9.804.648 9.719.473  9.819.639  10.733.055  10.515.813 

ANTAL HELTIDSANSATTE I GENNEMSNIT  550 637  622  520  553 

NØGLETAL

Bruttomargin  (7,4 %) 3,9 %  2,1 %  2,1 %  6,2 % 

EBITDA 250.491  494.545  399.254  369.796  383.531 

Overskudsgrad  (7,0 %)  4,0 %  1,8 %  1,4 %  7,7 % 

Afkastningsgrad  (1,2 %) 0,9 %  0,4 %  0,3 %  1,7 % 

Soliditetsgrad  48,1 % 48,5 %  47,0 %  42,4 %  41,9 % 

Forrentning af egenkapital  2,0 % 2,0 % 3,5 %  2,4 %  4,1 % 
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NØGLETAL ER UDARBEJDET I OVERENSSTEMMELSE  
MED FØLGENDE BEREGNINGER

Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skatEBITDA =

Afkastningsgrad =
Resultat før finansielle poster

Gns. balance
x 100

Overskudsgrad = 
Resultat før finansielle poster

Nettoomsætning
x 100

Resultat af primær drift

Nettoomsætning
x 100Bruttomargin =

Soliditetsgrad = x 100
Egenkapital ultimo

Passiver ultimo

Forrentning af egenkapital = x 100
Årets resultat

Gns. egenkapital

TRIPLen er agil,  støjsvag og udleder ikke 
CO2, og passer dermed perfekt ind som en 
af  løsningerne på frem tidens trængsels
udfordringer i større byer.
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LEDELSES
BERETNING
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NYTÆNKNING 
SIDEN 1867
PRÆSENTATION/HOVEDAKTIVITET
EWII Koncernen, der er én af Danmarks  ældste 
og største multienergikoncerner, driver både 
 lokale, nationale og internationale  aktiviteter. 
Sammen med vores 550 medarbejdere  ud vikler 
vi, tænker nyt og sikrer en bæredygtig  fremtid. 
Det har vi gjort siden 1867, og det vil vi fortsætte 
med fremover.

EWII tager aktivt del i udviklingen af fremtidens 
klimavenlige energiteknologier – herunder vind-
strømproduktion, elkøretøjer og brændsels celler 
– og velfærdsteknologiske løsninger. Vi sælger 
energi og tilbyder energirådgivning, tekniske løs-
ninger og køleteknik. Derudover leverer vi el, 
fjernvarme, fiberbredbånd og frisk drikkevand. 
 
EWII er en virksomhed i en stærk og positiv ud-
vikling, der er kendetegnet ved et meget solidt 

kapital grundlag, vækst, innovation, høj effektivitet 
og konkurrencedygtige priser.

Vi lægger stor vægt på at skabe gode resultater 
på bundlinjen og at  sikre værdi i vores forretning 
både for vores kunder, vores medarbejdere, den 
samlede koncern og det lokalsamfund, som vi er 
en del af. 

FRA TREFOR TIL EWII
I 2016 skiftede vores koncern navn fra TREFOR til 
EWII, der udtales som det danske ord „evig“. 

Koncernen og alle de kommercielle selskaber 
har skiftet navn til EWII. Mens de konventionelle 
 selskaber TREFOR El-net, TREFOR Vand og  TREFOR 
Varme har bibeholdt deres nuværende navne 
–  ligesom Midtjysk Køleservice har bibeholdt sit 
navn. Tilsammen udgør vi EWII Koncernen.

Vi har skiftet navn for at tydeliggøre og synlig-
gøre adskillelsen mellem vores konventionelle 
selskaber og kommercielle selskaber, og dermed 
også leve op til myndighedernes kommende 
krav om, at der i branchen skal være en tydelig 
navne mæssig og logomæssig adskillelse mellem 
elnetselskaber og koncernforbundne kommer-
cielle selskaber. 

Denne opdeling har der altid været i koncernen, 
men med navneskiftet kan vi tydeliggøre opde-
lingen. Vores ambition er, at den sunde økonomi 
i de kommercielle selskaber skal være med til at 
gøre infrastrukturen for el, vand og fjernvarme 
 billig i Trekantområdet, og dermed gøre det at-
traktivt for både erhvervsdrivende og borgere at 
bosætte sig i Trekantområdet. 

EN NY STRATEGI FOR EWII 
I juni måned 2016 vedtog vi EWII Koncernens 
nye koncernstrategi, der rækker frem til 2020 og 
2025. Strategien bygger på at skabe forretnings-
mæssig værdi gennem vækst i aktiviteterne i ind- 
og  udland. 

De kommercielle aktiviteter er dynamoen for, at 
vi kan videreudvikle EWII som en stærk koncern i 
fremtiden. 

Vi ønsker at drive effektiv og resultatoriente-
ret virksomhedsdrift, så vi kan øge koncernens 
 indtjening og skabe et kapitalgrundlag, der kan 
fortsætte koncernens engagement, sikre billig 
infra struktur i Trekantområdet og skabe grund-
laget for videreudvikling af de kommercielle 
 aktiviteter. 

Medarbejderne har taget godt imod den nye 
koncern strategi, og der er allerede i 2016 iværksat 
flere konkrete tiltag til udmøntning af strate gien 
hen imod de mål, vi har opstillet for  koncernen. 

Som led i implementeringen af strategien foretog 
vi samtidig en organisatorisk tilpasning i efteråret 
2016, som har medført en større grad af divisions- 
og funktionsopdeling. 

 
VISION 2020–2025 
EWII Koncernen vil gennem kommer
ciel vækst præstere et solidt og øget 

kapitalgrundlag, tiltrække vidensmedarbejdere 
og skabe en stærk infrastruktur, der gør Trekant
området attraktivt – ved at udvikle,  tænke nyt og 
sikre en bæredygtig fremtid.
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ENERGIBRANCHEN ER I FORANDRING
2016 har været et år med mange store begiven-
heder og forandringer i branchen. 

Den 1. april blev Engrosmodellen en realitet. For-
målet med Engrosmodellen er at fremme kon-
kurrencen på det danske elmarked, og gøre det 
mere overskueligt at være elkunde. Kunderne 
får nu kun én elregning, som indeholder både 
regningen fra netselskabet og regningen fra el-
handelsselskabet. Det har været et ekstremt stort 
arbejde at få dette op at stå for hele branchen, og 
det har stillet store krav til dataflowet hos alle ak-
tører i branchen. 

I EWII Koncernen gik overgangen til Engros-
modellen tilfredsstillende for både netselskabet 
og energiselskabet. Men det har krævet en bety-
delig ressourceanvendelse i koncernen i 2016.

FORSYNING FOR FREMTIDEN
Danmark fik ny regering i 2016, og den 27. 
 november 2016 offentliggjorde regeringen det 
nye regeringsgrundlag, der blandt andet inde-
holder grundlaget for den fremtidige energi-, 
 klima-,  miljø- og telepolitik. 

Regeringen har adopteret den nye forsynings-
strategi „Forsyning for fremtiden“ og vil forsøge 
at få gennemført strategien. Forsyningsstrategi-

en har med baggrund i analyser påvist et meget 
stort effektiviseringspotentiale. Et potentiale, som 
der dog er stillet spørgsmålstegn ved fra branche-
foreninger, erhvervsliv, NGO’er og politikere. 

I efteråret 2016 blev der derfor nedsat et 
 forsyningsprojektudvalg i brancheforeningen 
Dansk Energi, der ser på potentialet for synergi-
udnyttelsen i at drive et multienergiselskab. 
EWII Koncernens administrerende direktør, Knud 
Steen Larsen, sidder som formand for dette for-
syningsprojektudvalg og er således tæt involveret 
i branchens anbefalingsrapport, som fremlægges 
i april 2017. 

ET STÆRKT FUNDAMENT 
I 2016 har bestyrelsen og direktionen i EWII 
 gennemført en omfattende proces med gennem-
gang og modernisering af koncernens vedtægter 
og valgregler, således at der kunne fremlægges et 
gennemarbejdet forslag for repræsentantskabet. 
Repræsentantskabet behandlede dette i efteråret 
2016 både på et temamøde og efterfølgende på 
et ordinært repræsentantskabsmøde. 

Den 30. november 2016 vedtog repræsentant-
skabet et sæt moderniserede vedtægter og valg-
regler, som er med til at understøtte virksom-
hedens daglige drift og videre udvikling, og som 
giver koncernen et stærkt fundament for fremtiden.
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Vi har et stærkt og solidt fundament for en 
 spændende fremtid for koncernen og har netop 
taget hul på den nye koncernstrategi, der rækker 
frem mod 2020–2025, og som er med til at udvikle 
EWII Koncernen både nationalt og internationalt.

En af målsætningerne i EWIIs koncernstrategi 
er at styrke koncernens salgsfokus og videre-
udvikle en salgsorienteret kultur i alle forretnings-
områder. Vi har kommercielt salg og opgave-
løsning over hele Danmark, og de internationale 
aktiviteter er vokset støt i 2016.

FIBERNET FOR FREMTIDEN 
I 2016 åbnede vi vores fibernet op for  eksterne 
udbydere og satte vores første samarbejde 
på fiber nettet i drift med TDC. Samarbejdet 
 betyder, at EWII Bredbånds kunder tilbydes en 
 YouSee tv-løsning enten via YouSee eller via EWII 
 Bredbånd. 

Tv-kunderne blev skiftet fra deres Waoo! produk-
ter til YouSee i løbet af året, og omlægningen af 

netværket blev gennemført, så TDC nu står for 
driften. Transformationen var præget af høj kom-
pleksitet i systemintegrationen mellem TDC og 
EWII Bredbånd og gav i perioder mange kunde-
henvendelser. De sidste kunder blev flyttet over i 
september 2016, og antallet af kundehenvendel-
ser er herefter tilbage på et naturligt niveau. 

Vi ser nu frem mod et år med fokus på stabilise-
ring og den gode kundeoplevelse, blandt andet 
med lancering af en ny selvbetjeningsløsning på 
vores hjemmeside og optimering på alle kunde-
vendte processer.

Det unikke samarbejde med TDC har givet en stor 
resultatmæssig fremgang for EWII Bredbånd og 
en stærk konstruktion på bredbåndsområdet.

SALG AF FORRETNINGSENHED
For et stort trecifret millionbeløb solgte EWII i 
2016 datterselskabet dominus A/S til det svenske 
selskab Nordomatic AB, som er ejet af kapital-
fonden Adelis. 

EN KONCERN  
I UDVIKLING
2016 har været et af de mest begivenhedsrige år i koncernens historie med mange store og 
vigtige aktiviteter for koncernens udvikling, og samtidig har hverdagen været kendetegnet 
ved et stærkt konkurrencepræget marked og meget store udsving i de finansielle markeder.

Vi købte dominus i 2010 og har således ejet 
 virksomheden i fem år. I den periode har vi 
 sammen med dominus’ daglige ledelse formået 
at udvikle dominus fra at være en mellemstor CTS 
 virksomhed til at være den førende CTS virksom-
hed i  Danmark. Salget af dominus gav en positiv og 
 meget tilfredsstillende økonomisk nettovirkning.

STOR EFTERSPØRGSEL PÅ TRIPL 
Vores elkøretøj TRIPL er et funktionelt og design-
mæssigt lækkert alternativ til den traditionelle 
elscooter. Det er et nyskabende elkøretøj, som 
fremmer ny energiteknologi og medvirker  aktivt 
til at løse den klimamæssige udfordring. Det 
er dansk design og et ægte grønt alternativ i 
 transportsektoren. 

Siden vi lancerede TRIPL i juni 2015, har vi op-
levet en stor efterspørgsel, hvilket understreger, 
at der er et stort salgspotentiale. 

Det har dog  været en meget omfattende og van-
skelig op gave at ind købe komponenter og finde 
en kommerciel produktionspartner, hvilket har 
forsinket produkt modningen og den egentlige 
storskalaproduktion.

Vores fokus i 2016 har været produktmodning 
og en redefinering af supply chain, og derud-
over er flere kritiske leverandører blevet udskiftet 
 efter udbudsrunder og tekniske gennemgange. 
 Produktionen flyttes i 2017 til Danmark.

Der er et stort internationalt vækstpotentiale 
 inden for forretningsområdet, og forretnings-
planen for TRIPL viser en attraktiv forretning.

TRYGHED I HJEMMET 
I 2016 overtog EWII Koncernen de resterende 
10 % ejerandel i datterselskabet EWII Telecare 
A/S, som nu er et 100 % ejet datterselskab i EWII 
Koncernen. 

EWII Telecare er en direkte udmøntning af kon-
cernens strategi og medvirker til at øge tryghed 
og livskvalitet for borgere i behandlingssystemet 
med samtidig effektivisering og økonomisk effekt 
for samfundet.

I EWII Telecare udvikler og leverer vi telemedicin-
ske løsninger til behandling af kroniske patienter 
i eget hjem samt løsninger indenfor andre hel-
breds-, konsultations-, genoptrænings- og om-
sorgsmæssige ydelser. 

Det danske marked for velfærdsteknologi og tele-
medicin er meget umodent, og vi har derfor haft 
fokus på at modne og udvikle markedet gennem 
flere interessante pilotprojekter.

Udviklingen i selskabet har i årets løb  været 
præget af, at vi har ændret vores strategiske 
position med større fokus på vores software 
 baserede app-løsning, som videre udvikles til 
 flere  devices og flere integrationer, der  giver 
fleksible, målgruppe tilpassede løs ninger.  Dette 
 teknologiske skifte har krævet store  in vesteringer 
i  sel skabet.

Vi arbejder fortsat med det danske marked, men 
har derudover også spændende interna tionale 
markedsmuligheder med et stort vækst potentiale 
i pipeline i blandt andet Kina, Tyskland og  Tyrkiet.
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LEDELSESSKIFTE  
I MIDTJYSK KØLESERVICE
I 2016 er der gennemført flere forandringer i 
 datterselskabet Midtjysk Køleservice A/S, der er et 
veletableret kølefirma med mere end 40 års erfa-
ring indenfor køleteknik. 

Selskabets direktør fratrådte sin stilling i starten af 
2016 på grund af sygdom, og vi har derfor indsat 
en ny ledelse i selskabet i årets løb. 

Derudover har vi afholdt ekstraordinære omkost-
ninger til bl.a. ISO-certificering og implementering 
af ERP-system. Der er tale om ekstraordinære en-
gangsomkostninger, der påvirker resultatet for 
2016 og 2017 negativt. Men Midtjysk Køleservice 
er en sund forretning, når der ses bort fra denne 
engangsudgift i det forgangne år. 

GENNEMBRUD FOR BRÆNDSELSCELLER 
Datterselskabet EWII Fuel Cells A/S er en af ver-
dens førende inden for udvikling og produktion af 
kundespecifikke komponenter til brændselsceller, 
elektrolyse og flowbatterier til verdensmarkedet.

I 2015 besluttede vi at have fuld fokus på kompo-
nentforretningen og nedlagde derfor aktiviteterne 
i systemforretningen. Denne fokusering på kom-
ponenter har båret frugt, og salget er mere end 
fordoblet i 2016. 

I efteråret 2016 blev den største rammeordre i 
selskabets historie indgået, og flere lignende af-
taler er fortsat i kvalifikationsfasen. Det kommer-

cielle og forretningsmæssige gennembrud er i 
fuld gang, og 2017 tegner positivt for selskabet. 

ET GRØNNERE MILJØ 
I EWII tager vi ansvar for vores klima og  vores 
 miljø. Det, synes vi, er helt naturligt for en 
 moderne energikoncern med en grøn holdning. 
Og det er også derfor, at vi i disse år forsker, 
 investerer og udbygger inden for grøn energi og 
arbejder målrettet på at udvikle, producere og 
markeds føre miljøvenlige produkter og ydelser, 
der  reducerer udledningen af CO2. 

Vi udbygger kontinuerligt vores vindstrøms-
produktion, og ved udgangen af 2016 var  vores 
porte følje på 45 vindmøller med en samlet 
 kapacitet på 94 MW. 

MARKEDET FOR ENERGI
EWII Energi A/S beskæftiger sig med salg af el 
og gas på det frie marked, finansiel handel med 
energi, energirådgivning, energimærkning og 
 andre energisparende aktiviteter. 

Selskabet har i 2016 haft fokus på kundeservice 
og konkurrencedygtige priser i et marked med 
 stigende konkurrence og ændrede markeds vilkår, 

blandt andet som følge af implemen teringen af 
den tidligere omtalte Engrosmodel, der  samler 
regningerne fra netselskabet og elhandels-
selskabet i én regning. 

Selskabet har været påvirket af den manglende 
politiske aftale for energibesparelser, som først 
blev besluttet ved udgangen af 2016, hvilket har 
betydet, at selskabet i hele 2016 ikke har kendt 
kravene til energibesparelser, der skulle leves 
op til. 

EN TEKNISK INSTALLATIONSPARTNER
EWII Teknik A/S leverer kundetilpassede løs-
ninger og rådgivning indenfor tekniske instal-
lationer, og selskabet har i 2016 haft et styrket 
fokus på selskabets salgsindsats overfor både 
offentlige og private virksomheder samt bolig-
foreninger. 

Derudover har selskabet i 2016 arbejdet med nye 
tiltag til procesoptimering og effektiv ressource-
styring, som skal medvirke til løbende at øge pro-
duktiviteten. 

FINANSMARKEDET
2016 har været et turbulent år på de globale 
 finansmarkeder, hvilket har påvirket afkastet af de 
finansielle aktiviteter, som forvaltes af EWII Invest. 

Efter en dårlig start på året rettede finans-
markederne sig hen over sommeren, hvor vi fik 
et pænt afkast. Igen i efteråret var markederne 
turbulente, men rettede sig ved udgangen af året 
ovenpå det amerikanske præsidentvalg. 

På trods af årets store finansielle turbulens, har 
EWII samlet set opnået et tilfredsstillende positivt 
afkast af formuen i 2016.

 
I 2016 producerede vores vind
møller 231,7 mio. kWh vindstrøm, 
hvilket svarer til ca. 58.000 gennem
snitshusstandes årsforbrug.

Udvikling og produktion af 
 komponenter til brændselsceller.
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VÆRDI  
FOR KUNDERNE
Vi er stolte af de resultater, vi skaber, men samtidig er vi også ydmyge overfor og fuldt 
bevidste om, at den udvikling, vores koncern gennemgår, kun kan lade sig gøre ved en 
 ordentlig, positiv og respektfuld relation til vores kunder. Det er altafgørende for os, at vi 
leverer varen på det tidspunkt, i den kvalitet og til den pris, kunden forventer.

BESKYTTELSE AF VORES DRIKKEVAND
I TREFOR Vand A/S leverer vi velsmagende år-
gangsvand af allerbedste kvalitet og overvåger 
 vores vand fra boring til vandhane. Vi leverer 
drikke vand til ca. 48.500 installationer i Trekant-
området og er det største private vandforsynings-
selskab i Danmark.

Vores drikkevand er fortsat ISO 22000  certificeret, 
og vi gør en stor indsats for at sikre  vores  kunder 
den bedst mulige vandkvalitet og forsynings-
sikkerhed både på kort og lang sigt. 

FALDENDE FJERNVARMEPRIS
Prisen på fjernvarme fra TREFOR Varme A/S 
blev sat ned i både første og andet halvår 2016 
– og er yderligere sat ned igen i 2017. Den va-
riable pris på fjernvarme er således faldet med 
28 %  siden 2014 samtidig med, at vores abon-
nementspris er fastholdt på et uændret ni-
veau. Samlet set betyder det, at vi kan glæ-
de vores fjernvarmekunder med nogle meget 

konkurrence dygtige priser, som er helt nede på 
det niveau, vi havde tilbage i 2009. 

KUNDETILFREDSHED
Vores overbevisning er, at jo bedre en oplevelse 
og jo mere værdi kunderne har med deres relati-
on til EWII Koncernen, jo større er vores mulighed 
for at lave forretning sammen en anden gang. 
Derfor har et af de helt store fokusområder også i 
2016 været vores kunder.

I 2016 har vi revurderet måden, vi laver kunde-
tilfredshedsmålinger på, således at vi laver en 
 løbende måling, som i højere grad kon centrerer 
sig om de kontaktpunkter, vi har med  vores 
 kunder i dagligdagen, så vi også hurtigt kan 
 justere vores indsats i kontaktpunkterne.

Ved udgangen af 2016 ligger tilfredsheds niveauet 
samlet set i koncernen på indeks 72, hvilket er 
 tilfredsstillende. Vi arbejder til stadighed på at øge 
tilfredsheden til et endnu højere niveau.

LANDETS BILLIGSTE ELNETSELSKAB 
I 2016 gav vi elnetkunderne i TREFOR El-net A/S en 
stor prisnedsættelse, idet vi lod abonnements-
betalingen ved elforbrug bort falde. Dette  svarer 
til en årlig besparelse på ca. 500 DKK for en 
 gennemsnitshusstand. 

Sam tidig får vores  kunder gebyrfri betaling 
via  Betalingsservice, og  samlet set har det be-
tydet en prisnedsættelse på ca. 75 MDKK, som 
 således er kommet kunderne til gavn. Denne 
pris nedsættelse har vi besluttet at glæde vores 
 kunder med igen i 2017. 

Som det fremgår af  figuren har  TREFOR El-net 
landets  billigste elnetpriser.

OVERSKUELIGE REGNINGER 
I 2016 introducerede vi månedsafregning, og 
dermed er abonnementet nu også fordelt hen 
over 12 måneder. 

For kunderne betyder det, at regningerne bliver 
langt mere ensartede og overskuelige, og vi  sikrer, 
at kunderne får en let og forståelige regning – 
uden gebyrer.

 
Vi har en vision om at gøre Trekant
området attraktivt at etablere sig i, 
både for virksomheder og for 

 borgere, og prisnedsættelsen er en af de  måder, 
vi markant og konkret kan udmønte det på.
Charles Nielsen, direktør for TREFOR El-net
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DET SKAL VÆRE NEMT AT VÆRE KUNDE 
Vi har et mål om at skabe tilfredse og loyale 
 kunder gennem enestående kundeservice, og 
som vi siger i hverdagen: „Det skal være nemt at 
være kunde i EWII.“ 

Vi har mange indsatser i hverdagen for at nå det-
te mål, og alle medarbejdere i hele koncernen har 
direkte eller indirekte indflydelse på dette i det 
daglige arbejde. 

Vi servicerer vores kunder gennem et professio-
nelt kundecenter, og vi lytter til kunderne og sæt-
ter ind med konkrete tiltag, hvor der er behov. 

Vi har i årets løb videreudviklet vores digitale 
selvbetjeningsportal og arbejdet på udvikling og 
 færdiggørelse af en helt ny hjemmeside, da  dette 
er et af vores helt store kontaktpunkter, som vi 
har med kunderne i hverdagen. Den nye hjemme-
side blev lanceret 3. januar 2017. 

EWII PÅ DE SOCIALE MEDIER
Et af målene i koncernstrategien er at synliggøre 
EWII Koncernen og øge omverdenens forståelse 
af vores virksomhed.

I 2016 tog EWII for alvor fat på at anvende sociale 
medier, og via tilgængelighed, dialog og engage-
rende indhold på de sociale medier ønsker vi at 
understøtte kundernes samlede oplevelse af EWII 
Koncernen. 

På de sociale medier kan vi tale med vores 
 kunder i øjenhøjde og skabe bedre indsigt i vores 
 virksomhed, styrke vores omdømme og fortælle 
de mange gode historier om EWII Koncernen. 

MANGFOLDIG VÆRDISKABELSE
En væsentlig del af EWIIs formål er at skabe  værdi 
for virksomheden, kunderne og det om givende 
samfund. Som en naturlig konsekvens heraf 
har EWII blandt andet haft en værdipulje siden 
2013, der har uddelt midler til projekter indenfor 
 uddannelse, forskning, innovation, iværksætteri, 
sundhed, kultur og grøn erhvervsvækst. Hidtil har 
vi uddelt op til fem mio. kr. ved hver uddeling fra 
værdipuljen. Vi har dog valgt, at vi fra 2017 uddeler 
op til to mio. kr. fra værdipuljen og derudover øger 
vores bidrag til breddeidrætten i lokal området. 

EWII Koncernen støtter også forskellige ind-
samlinger, og i 2016 valgte vi at støtte Danmarks 
 Indsamling med et beløb på 175 TDKK og Knæk 
Cancer med 60 TDKK. 

I 2016 deltog vi for første gang aktivt i Dansk 
Folke hjælps Julehjælpsindsamling. EWIIs admini-
strerende direktør, Knud Steen Larsen, var for-
mand for Erhvervspanel Vest og vært for Vest-
holdet på indsamlingsdagen den 1. december, 
som foregik hos EWII i Kolding. EWII Koncernen 
støttede Julehjælpindsamlingen med 150 TDKK, 
og derudover indsamlede med arbejderne 
50 TDKK til Julehjælpen.
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Vi er bevidste om, hvor vigtigt det er at have de 
rette medarbejdere og den rette organisering i 
koncernen, så vi kan stimulere medarbejdernes 
motivation og inspiration. Samtidig ønsker vi at 
skabe en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, 
udvikle og fastholde passionerede medarbejdere 
med et højt vidensniveau og som yder en effektiv 
indsats. 

EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS 
Vi måler hvert år medarbejdernes arbejds-
glæde gennem en medarbejdertilfredsheds-
undersøgelse (MTU) foretaget af en ekstern 
samarbejdspartner. I 2016 oplevede vi igen en 
særdeles høj deltagelse og opbakning fra vores 

medarbejdere, hvilket resulterede i en høj svar-
procent på 91 %.

Resultaterne viser en stigende arbejdsglæde og 
loyalitet til EWII Koncernen, og arbejds glæden 
 ligger hele 5 point over det private danske arbejds-
marked. Motivationen blandt medarbejderne  ligger 
i top og både samarbejde, job indhold,  læring og 
udvikling vurderes rigtig positivt. 

Vi ønsker at fastholde og udvikle den høje 
arbejds glæde, og har derfor også et særligt  fokus 
på at fortælle den gode historie internt i virksom-
heden og skabe en fælles identitet på vores 
 arbejds plads i det kommende år. 

PASSIONEREDE 
MEDARBEJDERE

MTU-målingen for 2017 er allerede gennemført 
og viser en yderligere stigning i både arbejds-
glæde og loyalitet – også i forhold til gennemsnit-
tet af det private, danske arbejdsmarked.

NY LEDELSESORGANISERING
Som led i implementeringen af den nye koncern-
strategi har vi vurderet den strukturelle organise-
ring af forretningsenheder, støttefunktioner og den 
overordnede organisering af koncernens  selskaber.

Dette resulterede i, at vi i 2016 forstærkede 
 organiseringen med en større grad af  divi sions- og 
funktionsopdeling, der giver en stærk, handlings-
orienteret ledelsesorganisering.

SUNDHED I HVERDAGEN
I EWII har vi i flere år haft fokus på sundhed. I 2016 
blev vi recertificeret, således at vi er sundhedscer-
tificeret frem til 2018 gennem Dansk Firm aidræt. 
Vores sundhedsorganisation „Energi til livet“ har i 
årets løb udbudt en række aktiviteter og events. 

BESPARELSER
I EWII Koncernen har vi maksimalt fokus på ind-
tjening, likviditet og omkostningsstyring, da det 

er afgørende for vores konkurrencestyrke. Som 
 følge af markedsvilkårene og en langsommere 
vækst end tidligere forudsat, er der i forbindelse 
med budgetlægningen for det kommende år gen-
nemført en skrap effektiviserings- og besparelses-
runde i fællesfunktionerne.

ARBEJDSMILJØ 
Vi ønsker at skabe et visuelt pænt og rent fysisk 
miljø samt et sikkert arbejdsmiljø. Derfor priori-
terer vi kontinuerlig vedligehold af bygninger og 
faciliteter, og vi mener, at det  be tyder noget for 
vores adfærd og arbejdsklima, at vi har et ind-
bydende fysisk  arbejdsmiljø. 

EWII Koncernen har en effektiv og velfunge-
rende arbejdsmiljøorganisation. Vi har stort 
fokus på at uddanne medarbejdere inden for 
arbejdsmiljøområdet og inddrager arbejdsmiljø-
organisationen i sikkerheds- og sundheds-
mæssige spørgsmål. 

Der er et stort fokus på arbejdsulykker og 
 nærved-ulykker, som løbende registreres.  Antallet 
af arbejdsulykker er desværre steget fra 24 i 2015 
til 28 i 2016. 

EWII har mange passionerede medarbejdere, som hver dag yder deres bedste og skaber 
udvikling af koncernen og merværdi for vores kunder og Trekantområdet.
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CSRrapporten omfatter EWII  Koncernen 
og  datterselskabernes  sociale, samfunds
mæssige og  miljø mæssige  hensyn i 
 koncernens aktiviteter. 
 
Læs EWII Koncernens CSR rapport 2016 på 
EWII.com/CSR

CSR & MILJØ
EWII Koncernen har i flere år arbejdet målrettet med koncernens CSR (Corporate   
Social Responsibility) og miljøforhold, og redegør særskilt om dette i en CSR-rapport, 
som  udkommer samtidig med årsregnskabet. 

UDVIKLING  
I ØKONOMISKE 
FORHOLD
ÅRETS RESULTAT 2016
EWII realiserede i 2016 et overskud på 48 MDKK 
før skat, hvilket svarede til det forventede, hvorfor 
resultatet er tilfredsstillende. 

I 2016 gav vi elnet-kunderne i TREFOR  EL-net A/S 
en stor prisnedsættelse, idet vi lod abonnements -
betalingen ved elforbrug bortfalde. Samtidig får 
 vores kunder gebyrfri betaling via Betalings-
service, og samlet set svarer dette til en pris-
nedsættelse på 75 MDKK, som er kommet 
 kunderne til gavn.

Der har i året  været forskydninger i det realise-
rede og forventede  resultat mellem forretnings-
områderne.  Ind tjeningen på de finansielle aktivi-
teter har  levet op til forventningerne set i lyset af 
markeds vilkårene. Salget af forretnings aktiviteter 
har  påvirket resultatet positivt. 

Nogle af forretnings områderne har ikke skabt 
de forventede resultater, specielt har EWII 
 Production haft et svært år, som følge af  historisk 
lave elpriser og meget svag vind.

BALANCE OG EGENKAPITALOPGØRELSE
Koncernbalancen udgør 9.805 MDKK i 2016 mod 
9.719 MDKK i 2015. Egenkapitalen, som i 2016 udgør 
4.718 MDKK, er stort set uændret i forhold til sidste 
år trods et resultat efter skat på 94 MDKK. Dette 
skyldes hovedsagelig  reguleringer i egen kapitalerne 
i associerede og  tilknyttede  virksomheder.

FORRETNINGSOMRÅDERNE
Årets resultat før skat for de enkelte forretnings-
områder udgør:

  TREFOR El-net A/S -58,4 MDKK
  TREFOR Vand A/S 8,2 MDKK
  TREFOR Varme A/S 50,6 MDKK
  EWII Energi A/S 11,8 MDKK
  EWII Bredbånd A/S 94,0 MDKK
  EWII Teknik A/S 0,0 MDKK
  Midtjysk Køleservice A/S -7,4 MDKK
  dominus A/S (frasolgt i 2016) 12,4 MDKK
  EWII Production -130,9 MDKK
  EWII Telecare A/S -9,8 MDKK
  EWII Fuel Cells A/S -13,1 MDKK
  EWII Mobility A/S -15,0 MDKK
  EWII Invest 81,6 MDKK

http://EWII.com/CSR


3938 Tilbage til indholdsfortegnelsen

TREFOR El-net A/S opnåede et underskud som 
forventet som konsekvens af ingen abonnement-
opkrævning. Tariffen for transport af strømmen 
var landets laveste i 2016.

TREFOR Vand A/S præsterede et overskud som 
forventet. I prisloftet for 2016 var rammen på 
17,98 DKK/m3 eksklusiv afgifter. TREFOR Vand A/S 
har opkrævet 11,29 DKK/m3. Selskabets effektive 
drift betyder, at det ikke har været nødvendigt at 
opkræve op til prisloftet.

TREFOR Varme A/S realiserede et overskud, der 
var som forventet, og skyldes en overført over-
dækning fra 2015 samt fortsat effektiv drift med 
fokus på omkostningsreduktioner og effektivi-
seringer. 

Resultaterne for TREFOR El-net A/S, TREFOR 
Vand A/S og TREFOR Varme A/S er en konse-
kvens af den måde priserne fastsættes på og 
den  gældende lovgivning. Det er kun i TREFOR 
 El-net A/S, at der kan genereres overskud til aktio-
nærerne, hvorimod lovgivningen inden for salg af 
vand og varme forhindrer dannelsen af overskud 
til  aktionærerne i henholdsvis TREFOR Vand A/S 
og TREFOR Varme A/S. Vi arbejder fokuseret på 
at have lave konkurrencedygtige priser og en høj 
forsyningssikkerhed, som sikres ved at foretage 
langsigtede investeringer.

Vi har fortsat  mulighed for at hæve  priserne på el, 
vand og  varme inden for lovgivningens  rammer 
og derved skabe bedre resultater, men vi  lægger i 
stedet for vægt på at holde de lave priser. 

EWII Energi A/S realiserede et resultat på 
11,8 MDKK før skat, hvilket er lavere end for ventet. 
Bruttoresultatet for 2016 er lavere end året før, og 
resultat af ordinær drift er også  lavere end sidste år. 
Afvigelsen kan i det væsentligste  hen føres til selska-
bets aktivitet inden for finansiel handel med energi.

EWII Bredbånd A/S har realiseret et overskud 
på 94,0 MDKK før skat. Resultat er påvirket af en 
 aftale, der er indgået med TDC i oktober 2014, og 
tilbageførsel af nedskrivning på anlægsaktiver på 
160 MDKK samt 38 MDKK vedrørende udgift på 
anlæg, som er taget ud af drift.

Resultat før skat for EWII Teknik A/S blev 
0,0 MDKK, hvilket er væsentligt lavere end det 
 forventede og er derfor ikke tilfredsstillende. 
Resultatet er en konsekvens af et markant lave-
re aktivitets niveau,  primært inden for virksom-
hedens el- og kommunikations aktiviteter, som 
blandt andet  skyldes stop af aktiviteter inden for 
vedvarende energi som følge af lovmæssige æn-
dringer på solcelle området. Resultatet er ligele-
des påvirket af lavere aktivitet inden for VVS og 
fjernvarme aktiviteterne i selskabet. 

Resultat før skat for Midtjysk Køleservice A/S 
udgør -7,4 MDKK, hvilket ikke er  tilfredsstillende. 
Resultatet er væsentligt under det forventede, 
 hvilket er en konsekvens af et markant lavere 
 aktivitetsniveau. Salget har været væsentligt lavere 
end tidligere år, ligesom selskabet realiserer redu-
cerede dækningsgrader. Herudover er der afholdt 
ekstra ordinære omkostninger til bl.a. ISO-certifice-
ring og implementering af ERP-system. 
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dominus A/S realiserede et overskud på 
12,4 MDKK før skat, hvilket er tilfredsstillende. 
 Selskabet er afhændet midt i 2016. 

EWII Productions resultat blev -130,9 MDKK før 
skat, hvilket ikke er tilfredsstillende og ikke  lever 
op til den forventede udvikling pga. historisk lave 
elpriser og vindproduktion. Vindindekset i 2016 
blev 90,5 i Danmark, hvor indeks 100 er produk-
tionen i et normalt år. EWII Production har i 2016 
haft en oppetid på koncernens møller på 97,7 % 
og performer således på det forventede niveau. 
Den solide oppetid på vindmøllerne hænger godt 
sammen med selskabets store fokus på driften 
og overvågning af møllerne. Desuden er resulta-
tet også påvirket af en nedskrivning af vindmølle-
porteføljen på 109,3 MDKK, som følge af de lave 
el-priser og elcertifikatpriser.

Resultat før skat for EWII Telecare A/S blev 
-9,8 MDKK, hvilket er dårligere end forventet. 
 Resultatet er ikke tilfredsstillende og kan til-
skrives manglende omsætning. EWII Telecare A/S 
 opererer på et nyt og umodent marked uden 
 faste  processer for indkøb og implementering, 
hvilket har påvirket årets resultat.

Resultat før skat for EWII Fuel Cells A/S blev 
-13,1 MDKK, hvilket er under forventet og ikke til-
fredsstillende og  skyldes lavere omsætning end 
forventet. De  faste omkostninger er bibeholdt for 
at sikre effektiv drift med stigende omsætning. 
Den manglende om sætning i forhold til forvent-
ningerne ved  udgangen af 2016 skyldes forskyd-
ninger i testforløb og udskudte kundeordrer hos 
selskabets kunder.

Resultat før skat for EWII Mobility A/S blev 
-15,0 MDKK, hvilket er lidt dårligere end for-
ventet og ikke tilfredsstillende. Der er i året solgt 
færre køretøjer end forventet, og der har været 
 produktionsudfordringer.

EWII Invest har realiseret et overskud på 
81,6 MDKK, hvilket er tilfredsstillende set i  lyset 
af markedsvilkårene. Årets afkast af de  finansielle 
 investeringer svarer til en forrentning på 4 % 
af  kapitalen. EWII Invest har en balanceret 
investerings strategi, hvor det primære hensyn 
er at forrente formuen, så den med stor sand-
synlighed bevares intakt, inklusiv inflationssikring. 
Det sekundære hensyn er at forrente formuen 
med henblik på at opnå maksimalt muligt afkast. 
 Tidshorisonten for investeringerne i EWII Invest er 
længere end 5 år, men kortere end 10 år. Der er i 
årets løb foretaget kurssikringen af USD, således 
at kursrisikoen  minimeres.

INVESTERINGER
Der er i 2016 investeret 342 MDKK brutto i 
 anlægsaktiver. Af årets investeringer udgør 
EWII A/S 31 MDKK, EWII Bredbånd A/S udgør 
46 MDKK, TREFOR El-net A/S udgør 74 MDKK, 
 TREFOR Vand A/S udgør 133 MDKK og TREFOR 
 Varme A/S udgør 56 MDKK.

KAPITALBEREDSKAB
Markedsbetingelserne for EWII er kendetegnet 
ved forholdsvis stor stabilitet i både omsætning 
og omkostninger. Samtidig afspejler priserne for 
en stor dels vedkommende udviklingen i omkost-
ninger. Det mængdemæssige salg er påvirket af 
faktorer som klimaet og udviklingen i samfunds-

økonomien, men på et forholdsvist beskedent 
 niveau. I de kommercielle virksomheder er om-
sætningen afhængig af EWIIs konkurrencekraft, 
som vi hele tiden har fokus på at styrke.

Anlægsinvesteringerne kan for størstedelens 
 vedkommende planlægges i god tid, og der 
er ikke behov for en stor løbende likviditet til 
at  håndtere udsving. Der planlægges således 
ikke med en  større løbende likviditetsreserve, 
idet kort varige udsving foretages ved hjælp af 
træknings rettigheder i banker.

EWII Koncernens kapitalberedskab er sundt og 
består af likvide midler, kortfristede kreditter og 
rammer for garantistillelser. 

SKATTEMÆSSIGE FORHOLD
Koncernens samlede skattepligtige indkomst for 
2016 forventes ikke at medføre skattebetalinger 
ved den endelige selvangivelse, hvilket primært 
skyldes koncernens forholdsvis store afskrivnings-
grundlag på netaktiver. 

TREFOR Vand A/S har været skattepligtigt siden 
den 1. januar 2010, hvor selskabet har opgjort et 
afskrivningsgrundlag for anlægsaktiverne baseret 
på de af myndighederne fastsatte regulatoriske 
standardværdier. 

TREFOR Vand A/S har den 3. februar 2014 mod-
taget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT  afviser 
anvendelse af de myndighedsfastsatte standard-
priser som udtryk for anlægsaktivernes skatte-
mæssige indgangsværdier. SKAT har lagt til 
grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal 

 beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet DCF- 
model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i 
en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det 
er SKATs vurdering, at de skattemæssige indgangs-
værdier på anlægsaktiverne er betydeligt  lavere 
end de regnskabsmæssige.

Selskabet har påklaget SKATs afgørelse til Lands-
skatteretten, da ledelsen vurderer, at det er sand-
synligt, at sagen vil falde ud til  selskabets  fordel. 
Selskabet har som følge heraf ikke  indregnet 
den udskudte skat baseret på SKATs værdi-
ansættelsesprincipper. Såfremt sagen i Lands-
skatteretten falder ud til SKATs fordel,  medfører 
dette, at der skal indregnes en hensat udskudt 
skat. En eventuel betalbar skyldig skat kan ind-
regnes som en regulatorisk underdækning med 
en deraf afledt opkrævningsret. 

FINANSIERING
Koncernen har en soliditetsgrad på 48,1 %. EWII 
lægger vægt på at have en langsigtet  finansiering, 
hvorfor vi i overvejende grad er finansieret 
 gennem realkreditlån. Koncernen har derfor ikke 
været nævneværdigt påvirket af udviklingen på 
de finansielle markeder. Det har vist sig, at EWIIs 
strategi er meget hensigtsmæssig, idet den har 
medført en langsigtet og billig finansiering samt 
en sund kapitalstruktur. 

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABS
ÅRETS UDLØB
Der er fra balancedagen og frem til  tidspunktet 
for aflæggelse af årsrapporten ikke indtrådt 
 forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af 
årsrapporten.



4342 Tilbage til indholdsfortegnelsen

RISICI
EWII søger at mindske risikoen på de drifts-
relaterede ydelser gennem længerevarende 
 aftaleforhold og ved at øge antallet af kunder og 
samarbejdspartnere. Dermed sikres en større 
spredning gennem flere aftaleforhold.  Samtidig 
fokuserer EWII på høj kvalitet, høj service og 
konkurrence dygtige priser.

I 2016 har vi fortsat vores arbejde med en 
 fokuseret og struktureret risikostyring og har 
som led i dette fortsat udarbejdelsen af det nye 
compliance program i koncernen.

Compliance medvirker til at sikre kvaliteten 
i  forretningsgange og processer, således at 
der  opnås en effektiv og optimal drift i de 
 enkelte forretningsområder og i den samlede 
 virksomhed.

EWII søger at mindske risikoen på de drifts-
relaterede ydelser gennem længerevarende 
 aftaleforhold og ved at øge antallet af kunder og 
samarbejdspartnere. Dermed sikres en større 
spredning gennem flere aftaleforhold.  Samtidig 
fokuserer EWII på høj kvalitet, høj service og 
 konkurrencedygtige priser.

I de infrastrukturelle driftsområder søger EWII 
at minimere risikoen gennem kvalitet i  opmåling 
og dokumentation, driftsplanlægning og et 
 vel fungerende overvågnings- og vagt beredskab. 

Driften af bredbåndssystemets tekniske anlæg, 
herunder fibernettet, sikres gennem udvalgte 
 redundante systemer.

EWII er til stadighed opmærksom på konkurrence  -
situationen samt ændringer i  lov givningen og 
markedsforholdene i øvrigt på alle væsentlige 
markeder, EWII opererer på. Selskabskonstruk-
tionen giver mulighed for en  effektiv og rationel 
virksomhedsdrift med en  bredere  for ankring i 
markedet. Dette udnyttes bedst  muligt ved at 
gøre brug af den synergi, der er  sel skaberne 
imellem.

For alle selskaber i EWII Koncernen gælder 
det om at stille høje krav til engagement og 
øget  konkurrencekraft, bl.a. gennem  løbende 
 effektiviseringer. EWII skal samtidig sikre en sund 
forretningsudvikling, der omfatter den lang-
sigtede teknologiske udvikling på alle vitale 
 forretningsområder.

På bredbåndsområdet udgør eksisterende og 
nye aktører en potentiel risiko med udvikling 
af nye produkter og samarbejder aktørerne 
 imellem. Et forretningsmæssigt samarbejde med 
andre  selskaber på dette område har mindsket 
denne  risiko.

Som energiselskab er EWII naturligt underlagt 
visse risici ved køb og salg af el og naturgas. 
 Koncernen har en aktiv risikopolitik, som fast-
lægger, at største delen af risici afdækkes. De 
største  risici er  mængde- og prisrisici, som i 
overvejende grad afdækkes via kontrakter med 
 leverandørerne,  ligesom at hele balancerisikoen 
 afdækkes via  leverandørerne.

EWII har begrænsede valuta- og renterisici 
og  søger disse afdækket, hvor det er relevant 

og af betydning. EWII ligger således med fast 
 finansiering for 2/3 vedkommende og derved 
kun 1/3 i variabel. 

EWII har desuden en meget begrænset kredit-
risiko til såvel samarbejdspartnere som  kunder. 
Der anvendes forudbetalings garantier og 

sikkerheds stillelser for at undgå tab i  koncernen. 
Der foretages kreditvurderinger i relevant 
 omfang. Der foretages løbende en  vurdering 
af tabs risici, og der er indført  skærpede 
 procedurer til håndtering af tabsrelaterede 
 fordringer, der skal med virke til at reducere tab 
på kunder i  koncernen.
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FORVENTET UDVIKLING OG NYE TILTAG
I 2017 forventes en positiv resultatfremgang af 
koncernens primære drift og resultat før skat, 
 således at målsætningerne i vores koncern-
strategi indfries. 

Denne målopfyldelse kræver, at der også i de 
 kommende år er et stort fokus på effektivitet, 
 udvikling, vækst og innovation, som er med til 
at styrke og  videreudvikle den samlede EWII 
 Koncern.

Resultaterne i 2017 vil, ligesom i 2016, være 
 præget af den store prisnedsættelse, som 
 betyder, at TREFOR El-net lader abonnements-

betalingen ved elforbrug bortfalde igen i 2017. 
Dette  svarer til en årlig besparelse på ca. 500 DKK 
for en gennemsnitshusstand, der er tilsluttet 
 TREFOR El-net. Med dette betydende tiltag op-
når TREFOR  El-nets kunder antageligt de absolut 
 laveste priser i  Danmark igen i 2017. 

150 ÅRS JUBILÆUM
I 2017 fejrer vi koncernens 150 års jubilæum. 
EWII er én af Danmarks ældste og største energi-
koncerner, og siden 1867 har virksomheden stået 
for udvikling og nytænkning. 

Som Trekantområdets store, driftige energi-
koncern har EWII haft en vigtig betydning for 

 udviklingen af Trekantområdet – og virksom-
heden har gennemgået en stor udvikling, siden 
frem synede mænd skabte den første vand-
forsyning i Vejle i 1867 til gavn og glæde for 
 byens borgere.

NYE TILTAG I 2017
Som led i at sikre EWII Koncernens fortsatte 
vækst og udvikling er et af vores fokus områder 
i det kommende år at levere en god kunde-
oplevelse gennem en professionel og optimal 
kundeservice. 

Der vil endvidere være fokus på fortsat forret-
ningsudvikling med henblik på at understøtte 
koncernens strategi med nye, fremadrettede for-
retningsaktiviteter. 

I 2017 fortsætter arbejdet med at optimere de 
forretningsmæssige og administrative processer 
til yderligere understøttelse af den forretnings- og 
performancebaserede organisation. Dette inde-
bærer blandt andet en fortsat automatisering af 
processer, der gentages hyppigt.

I det kommende år vil vi også fortsætte  vores 
 arbejde med at synliggøre EWII Koncernen, 
 skabe en synlig forretningsidentitet og øge 
 omverdenens forståelse af vores koncern. Dette 
vil vi blandt andet gøre i forbindelse med vores 
 fortælling om koncernens 150 års jubilæum, og 
vi  kommer i endnu højere grad til at anvende de 
 sociale medier som en kommunikationskanal og 
en kanal, hvor vi er i dialog med vores kunder. 

Medarbejdertilfredsheden ligger på et meget højt 
niveau i EWII Koncernen og væsentligt over det 
private erhvervsliv i Danmark. Som en del af  vores 
koncernstrategi ønsker vi at fastholde og øge 
 denne medarbejdertilfredshed i 2017, og gennem-
fører derfor flere forskellige tiltag i årets løb, som 
har en positiv påvirkning på tilfreds heden. 

I første kvartal 2017 etablerer vi vores egen 
 udviklingsproduktion af TRIPL og har indrettet 
en produktionshal i den tidligere lager bygning 
på hovedkontoret i Kolding. I den forbindelse 
 flyttes datterselskabet EWII Mobility fra Odense 
til  Kolding. 

I første kvartal 2017 er datterselskabet  Midtjysk 
Køleservice flyttet fra Erritsø til Kolding, så der 
kan skabes tættere tekniske og kommercielle 
 synergier til den øvrige del af EWII Koncernen.

INVESTERING I ITVIRKSOMHED
I starten af 2017 har EWII købt 35 % ejerandel i 
IT-virksomheden Digizuite, en dansk virksomhed 
der opererer på det globale marked for  intelligent 
styring af digitalt indhold og effektivisering af 
 digitale processer – et marked i hastig vækst. 

I EWII har vi over de seneste år nytænkt energi-
selskabets rolle med en offensiv vækststrategi, 
der omhandler vækst såvel nationalt som inter-
nationalt. Vi har blandt andet investeringer i 
 om råder for ny teknologi, digitalisering og big data 
som fokusområder, og investeringen i Digizuite er 
dermed en direkte udmøntning af EWIIs strategi.

EWII Koncernens 
 jubilæumsbog.
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Pr. 31. december 2016 udgjorde den samlede 
kønsmæssige fordeling i EWII Koncernen:

Der er iværksat følgende indsatser:

  EWII har i sin personalepolitik sikret, at alle vil-
kår er lige og ensartede uanset køn.

  EWII har ved rekruttering af nye medarbejdere 
sat fokus på at øge antallet af ansøgninger fra 
det underrepræsenterede køn.

  Ved ansættelse af ledere har der været fokus 
på, at der på shortlisten er mindst 1 person af 
det underrepræsenterede køn, så vidt det er 
muligt.

  EWII vil sikre, at der i fødekæden fra såvel 
medarbejdersiden, som repræsentantskabet 
og netværket er fokus på opfyldelsen af den 
 overordnede målsætning for den kønsmæssige 
 fordeling.

Koncerndirektion og direktørgruppen har i 2016 
 løbende evalueret på opfyldelsen af den over-
ordnede målsætning.

Som det fremgår, er der en række områder, 
hvor EWII ikke lever op til måltallene. Der er to 
væsent lige forhold, som har stor betydning for, 
at EWII  Koncernen ikke lever op til mål sætningen 
omkring den kønsmæssige fordeling i flere af 
ledelses lagene.

For det første er energibranchen, som EWII 
 Koncernen befinder sig i, historisk set en 
 meget mandsdomineret branche, hvilket køns-
fordelingen i EWII Koncernen også afspejler, 
hvor kun 28 % af medarbejderne er  kvinder. Der 
er ikke en balanceret repræsentation  mellem 
 kvinder og mænd i fødekæden til ledelses-
niveauerne –  hverken i branchen eller i EWII 
Koncernen. Men det ændrer ikke vores grund-
holdning om, at der skal være en ligelig  fordeling 
mellem kønnene i  ledelsen.

For det andet bygger EWII på et demokratisk 
 fundament. Det betyder, at repræsentantskabet 
og bestyrelsen i moderselskabet vælges ud fra 
demo kratiske principper, hvor alle kredse i EWII 
Koncernens dækningsområde er repræsenteret 
ud fra en fast fordelingsnøgle. 

Disse  demo kra tiske principper kan ikke tilside-
sættes, men EWII  Koncernen kan søge at  tilstræbe 
en ba lanceret repræsentation  mellem mænd og 
 kvinder i  repræsentantskabet og  dermed  sikre 
føde kæden til EWIIs moder selskabsbestyrelse.

MÅLTAL FOR 
 KØNS MÆSSIG 
SAMMEN SÆTNING

Særligt for koncerner gælder, at moderselskaber, 
der aflægger koncernregnskab som i EWIIs tilfæl-
de, kan vælge at opstille måltal for koncernen som 
helhed og afrapportere samlet for kon cernen.

I EWII har vi valgt, at alle virksomheder i koncer-
nen er omfattet af måltal og rapportering. Det 
 betyder, at der opstilles måltal på koncernniveau 
for samtlige datterselskaber i koncernen.

EWII har en overordnet målsætning om at til-
stræbe en balanceret repræsentation mellem 
kvinder og mænd i det øverste ledelsesniveau og i 
de øvrige ledelsesniveauer på 40–60 %.

Pr. 31. december 2016 udgjorde den køns-
mæssige fordeling i ledelsesorganerne:

EWII Koncernen har opstillet måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af 
 ledelsen, som det er påkrævet ved lov, og rapporterer om det her i koncernens årsrapport. 

LEDELSES
ORGAN

Kønsmæssig 
 fordeling  

kvinder/mænd

Kommentar

EWIIs moder
selskabs
bestyrelse

20 % / 80 %
15 bestyrelses

medlemmer,  
heraf 3 kvinder

EWIIs repræsen
tantskab

16,4 % / 83,6 %
122 repræsen tanter, 

heraf 20 kvinder

EWIIs koncern
direktion

0 % / 100 %
2 direktions
medlemmer,  

heraf 0 kvinder

EWIIs direktør
gruppe

63,6 % / 36,4 %
11 medlemmer,  
heraf 7 kvinder

EWIIs 
 ledergruppe

 37,7 % / 62,3 %
53 medlemmer,  
heraf 20 kvinder

KONCERN Kønsmæssig 
 fordeling  

kvinder/mænd

Kommentar

EWII Koncernens 
samlede med
arbejderstab

28 % / 72 %
550 med arbejdere, 

heraf 154 kvinder
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I bestyrelserne for EWII Koncernens datter selskaber udgør procenttallet pr. 31. december 2016 følgende:

BESTYRELSER I DATTER SELSKABER Kønsmæssig fordeling 
 kvinder/mænd Kommentar

EWII A/S 33,3 % / 66,7 % 3 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

TREFOR Elnet A/S 66,7 % / 33,3 % 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf 2 kvinder

TREFOR Vand A/S 0 % / 100 % 3 bestyrelsesmed lemmer, heraf 0 kvinder

TREFOR Varme A/S 16,7 % / 83,3 % 6 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

EWII Energi A/S 33,3 % / 66,7 % 3 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

EWII Teknik A/S 0 % / 100 % 7 bestyrelsesmed lemmer, heraf 0 kvinder

EWII Bredbånd A/S 0 % / 100 % 5 bestyrelsesmed lemmer, heraf 0 kvinder

Midtjysk Køleservice A/S 0 % / 100 % 3 bestyrelsesmed lemmer, heraf 0 kvinder

EWII Telecare A/S 0 % / 100 % 3 bestyrelsesmed lemmer, heraf 0 kvinder

EWII Mobility A/S 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

EWII Fuel Cells A/S 0 % / 100 % 3 bestyrelsesmed lemmer, heraf 0 kvinder

EWII Fuel Cells LLC 0 % / 100 % 3 bestyrelsesmed lemmer, heraf 0 kvinder

K/S EWII Invest I 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

K/S EWII Invest II 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

Komplementar selskabet EWII Invest A/S 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

EWII Production A/S 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

Stensåsa Vindkraft AB 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

Lerkaka Vindkraft AB 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

EWII Schenkenberg ApS 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

SCE Wind Meschede  Manage ment GmbH 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

SCE Wind Meschede  GmbH & Co KG 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde

EWII Ludwigsdorf GmbH & Co KG 25,0 % / 75,0 % 4 bestyrelsesmed lemmer, heraf 1 kvinde
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2016 I TAL
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RESULTATOPGØRELSE
i TDKK

Note  2016  2015  2016  2015 

Nettoomsætning 1  1.630.953  2.240.162  10.802  8.428 

Produktionsomkostninger  (1.278.979)  (1.629.921)  0  0 

DRIFTSRESULTAT  351.974  610.241  10.802  8.428 

Distributionsomkostninger  (193.840)  (281.955)  0  0 

Administrationsomkostninger  (279.521)  (241.809)  (23.979)  (21.162)

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT  (121.387)  86.477  (13.177)  (12.734)

Andre driftsindtægter  60.245  19.130  0  0 

Andre driftsomkostninger  (53.710)  (15.028)  0  0 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER  (114.852)  90.579  (13.177)  (12.734)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede  virksomheder 0  0  95.566  96.408 

Indtægter af kapitalandele i associerede  virksomheder  17.788  0  0  0 

Finansielle indtægter 2  256.993  99.204  26.458  42.390 

Finansielle omkostninger 3  (111.819)  (97.929)  (15.477)  (34.487)

RESULTAT FØR SKAT  48.110  91.854  93.370  91.577 

Skat af årets resultat 4  46.132  60  872  1.049 

ÅRETS RESULTAT 5  94.242  91.914  94.242  92.626 

Personaleomkostninger 6

Af og nedskrivninger 7

Særlige poster 8

Honorar til repræsentantskabsvalgt revisor 9

Efterfølgende begivenheder 10

BALANCE – AKTIVER
i TDKK

Note  2016  2015  2016  2015 

Goodwill  24.308  79.832  0  0 

Udviklingsomkostninger  20.087  19.133  0  0 

Erhvervede patenter  32  39  0  0 

Software  25.325  24.363  0  0 

Udviklingsprojekter under opførelse  787  19.944  0  0 

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 11  70.539  143.311  0  0 

Grunde og bygninger  192.899  193.190  0  0 

Indretning af lejede lokaler  5.429  7.053  0  0 

Forsyningsanlæg  5.347.487  5.160.929  0  0 

Vindmøller  739.777  898.826  0  0 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  18.300  34.272  1.702  1.631 

Anlæg under opførelse  141.439  165.695  0  0 

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 12  6.445.331  6.459.965  1.702  1.631 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  0  0  5.000.487  5.004.925 

Kapitalandele i associerede virksomheder  159.833  0  0  0 

Andre værdipapirer og kapitalandele  2.137.058  2.242.122  0  0 

Andre tilgodehavender  7.531  15.390  0  0 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 13  2.304.422  2.257.512  5.000.487  5.004.925 

ANLÆGSAKTIVER  8.820.292  8.860.788  5.002.189  5.006.556 

VAREBEHOLDNINGER  26.268  38.959  0  0 

Kortfristet del af tilgodehavende udlån hos tilknyttede virksomheder  0  0  0  0 

Igangværende regningsarbejder 14  26.419  48.998  0  0 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  202.191  125.295  0  0 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0  0  1.348.902  1.421.549 

Udskudt skatteaktiv 15  221.998  171.645  9.440  8.568 

Takstmæssige mellemværender med kunderne  10.329  10.805  0  0 

Tilgodehavende selskabskat  3.733  1.514  0  0 

Andre tilgodehavender  241.299  338.871  8.369  5.756 

Periodeafgrænsningsposter 16  31.226  36.433  0  0 

TILGODEHAVENDER  737.195  733.561  1.366.711  1.435.873 

VÆRDIPAPIRER  2.207  1.714  0  0 

LIKVIDER  218.686  84.451  99.780  0 

OMSÆTNINGSAKTIVER  984.356  858.685  1.466.491  1.435.873 

AKTIVER  9.804.648  9.719.473  6.468.680  6.442.429 

KONCERN MODERSELSKABKONCERN MODERSELSKAB
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BALANCE – PASSIVER
i TDKK

KONCERN MODERSELSKAB

Note  2016  2015  2016  2015 

Selskabskapital  280.629  280.629  280.629  280.629 

Opskrivningshenlæggelse  641.973  674.758  0  0 

Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele  0  0  1.811.998  1.816.436 

Overført resultat  3.795.947  3.758.911  2.625.922  2.630.582 

Minoritetsinteresser  0  160  0  0 

EGENKAPITAL I ALT  4.718.549  4.714.458  4.718.549  4.727.647 

Pensionsforpligtelser  30.704  27.368  30.704  27.368 

Øvrige hensatte forpligtelser 17  18.734  27.289  0  0 

HENSATTE FORPLIGTELSER  49.438  54.657  30.704  27.368 

Gæld til kreditinstitutter 18  2.594.149  2.897.434  148.858  199.403 

Investeringsbidrag 19  539.743  517.978  0  0 

Finansielle instrumenter 20  352.243  288.610  0  395 

Takstmæssig mellemværende med kunderne  51.105  51.866  0  0 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER  3.537.240  3.755.888  148.858  199.798 

Kortfristet del af gæld til kreditinstitutter 18  297.183  292.322  50.000  50.000 

Bankgæld  709.076  471.296  708.874  470.937 

Gæld til tilknyttede virksomheder  0  0  798.284  957.302 

Modtagne forudbetalinger  6.555  9.252  0  0 

Forudfakturering igangværende arbejder 14  7.383  12.644  0  0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  179.054  190.347  1.802  420 

Anden gæld  286.576  161.640  11.609  8.957 

Periodeafgrænsningsposter 21  13.594  56.969  0  0 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER  1.499.421  1.194.470  1.570.569  1.487.616 

GÆLDSFORPLIGTELSER  5.036.661  4.950.358  1.719.427  1.687.414 

PASSIVER  9.804.648  9.719.473  6.468.680  6.442.429 

Nærtstående parter 22

Pantsætninger og eventualforpligtelser 23

EGENKAPITALOPGØRELSE
i TDKK 

Selskabs kapital Opskrivnings
henlæggelse

Overført  
resultat

Minoritets
interesser I alt

Egenkapital 01.01.2016  280.629  674.758  3.772.260  160  4.727.807 

Nettoeffekt ved rettelse af væsentlige fejl  0  0  (12.556)  0  (12.556)

Regulering 01.01.2016  0  0  (793)  0  (793)

KORRIGERET EGENKAPITAL 01.01.2016  280.629  674.758  3.758.911  160  4.714.458 

Opløsning af tidligere års opskrivning  0  (32.785)  32.785  0  0 

Regulering udskudt skat  0  0  7.863  0  7.863 

Dagsværdiregulering sikringsinstrumenter  0  0  (20.407)  0  (20.407)

Andre reguleringer  0  0  (77.447)  (160)  (77.607)

Overført af årets resultat  0  0  94.242  0  94.242 

EGENKAPITAL 31.12.2016  280.629  641.973  3.795.947  0  4.718.549 

Selskabs kapital Reserve for nettoopskrivning 
af  kapitalandele

Overført  
resultat I alt

Egenkapital 01.01.2016  280.629  1.816.436  2.630.582  4.727.647 

Andre reguleringer  0  (84.171)  (3.336)  (87.507)

Dagsværdiregulering sikringsinstrumenter  
i tilknyttede virksomheder

 0  (20.407)  0  (20.407)

Regulering af udskudt skat  0  4.574  0  4.574 

Overført af årets resultat  0  95.566  (1.324)  94.242 

EGENKAPITAL 31.12.2016  280.629  1.811.998  2.625.922  4.718.549 

KONCERN

MODERSELSKAB

Der er ikke sket ændring i selskabskapitalen siden 1.1. 2011
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KONCERN MODERSELSKAB

PENGESTRØMSOPGØRELSE
i TDKK

NOTE 13
i TDKK

KONCERN MODERSELSKAB

1. NETTOOMSÆTNING 2016 2015  2016  2015 

Kommercielle aktiviteter  734.253  968.538  0  0 

Aktiviteter omfattet af lovmæssig  regulering  894.168  1.268.874  0  0 

Øvrige aktiviteter  2.532  2.750  10.802  8.428 

 1.630.953  2.240.162  10.802  8.428 

2. FINANSIELLE INDTÆGTER 2016 2015  2016  2015 

Renter af bankindestående  1  24  0  0 

Afkast på værdipapirer  239.986  79.847  0  0 

Indtægter af andre kapitalandele  0  (2.924)  0  0 

Godtgørelse for garantistillelser samt kaution  0  0  4.463  4.459 

Renter fra tilknyttede virksomheder  0  0  20.817  37.327 

Renter fra debitorer  16.489  17.307  0  0 

Øvrige renter  517  4.950  1.178  604 

 256.993  99.204  26.458  42.390 

3. FINANSIELLE OMKOSTNINGER 2016 2015  2016  2015 

Renter af bankgæld  7.797  9.281  456  0 

Renter øvrige lån  75.090  78.672  2.872  3.240 

Indeksregulering  0  14  0  0 

Renter til tilknyttede virksomheder  0  0  12.149  31.247 

Kurstab og indfrielsesomkostninger  2.433  1.511  0  0 

Amortiseringstillæg  0  5.939  0  0 

Øvrige renter, bankgebyrer m.v.  26.499  2.512  0  0 

 111.819  97.929  15.477  34.487 

Note  2016  2015  2016  2015 

Resultat før finansielle poster  (114.852)  102.433  (13.177)  (12.734)

Af og nedskrivninger  365.343  392.112  885  557 

Ændring i driftskapital  36.683  62.676  1.027  (1.229)

PENGESTRØMME FRA DRIFT FØR 
 FINANSIELLE POSTER  287.174  557.221  (11.265)  (13.406)

Finansielle indtægter 2  17.007  102.128  26.458  122.237 

Finansielle omkostninger 3  (111.819)  (97.929)  (15.477)  (34.487)

Amortiseringstillæg  0  5.939  0  0 

Betalte skatter  (3.589)  511  0  0 

Modtaget udbytte  0  6.598  0  0 

PENGESTRØMME FRA DRIFT  188.773  574.468  (284)  74.344 

Tilgang immaterielle anlægsaktiver, netto 11  (45.275)  (42.913)  0  0 

Tilgang materielle anlægsaktiver, netto 12  (323.651)  (373.118)  (1.599)  (382)

Afgang finansielle anlægsaktiver, netto  227.163  3.742  642  382 

Ændring af indestående i investeringsforening  105.064  (79.847)  0  (79.847)

PENGESTRØMME FRA 
 INVESTERINGS AKTIVITET  (36.699)  (492.136)  (957)  (79.847)

Afdrag på langfristet gæld  (298.424)  (249.488)  (50.545)  (49.094)

Provenu ved optagelse af langfristet lån  0  325.086  0  0 

Tilgang investeringsbidrag  43.298  40.551  0  0 

PENGESTRØMME FRA 
 FINANSIERINGS AKTIVITET  (255.126)  116.149  (50.545)  (49.094)

ÆNDRING I LIKVIDER  (103.052)  198.481  (51.786)  (54.597)

Likvide beholdninger 01.01.  (385.131)  (583.612)  (6.690)  47.907 

LIKVIDER 31.12.  (488.183)  (385.131)  (58.476)  (6.690)
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NOTE 45
i TDKK

4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT 2016 2015  2016  2015 

Aktuel skat  (3.648)  5.250  0  0 

Ændring af udskudt skat  (41.185) 4.429  (872)  (1.049)

Ændring af udskudt skat pga. nedsættelse  
af selskabsskatten

 (1.709)  (253)  0  0 

Regulering vedrørende tidligere år  410  (9.486)  0  0 

 (46.132) (60)  (872)  (1.049)

5. FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 2016 2015

Overført til reserve for nettoopskrivning 95.566 96.408 

Overført resultat (1.324) (3.782)

 94.242  92.626 

KONCERN MODERSELSKAB

MODERSELSKAB

NOTE 6
i TDKK

6. PERSONALEOMKOSTNINGER 2016 2015  2016  2015 

Lønninger og gager  302.027  306.609  16.542  13.226 

Pensionsbidrag  42.653  41.435  7.829  5.191 

Andre omkostninger til social sikring  4.261  6.204  43  28 

Andre personaleomkostninger  3.990  5.246  28  841 

352.931  359.494  24.442  19.286 

PERSONALEOMKOSTNINGER 
 SPECIFICERES SÅLEDES: 

Produktionsomkostninger  148.316  159.775  0  0 

Distributionsomkostninger  42.256  44.033  0  0 

Administrationsomkostninger  144.329  133.329  24.442  19.286 

Andre driftsomkostninger 683  2.039  0  0 

Foretagne investeringer 17.347  20.318  0  0 

 352.931  359.494  24.442  19.286 

DET SAMLEDE VEDERLAG TIL 
 MODERSELSKABETS LEDELSE UDGØR: 

Repræsentantskab  886  519  886  519 

Bestyrelse  2.456  2.515  2.098  2.380 

Direktion  9.655  7.776  9.655  7.776 

 12.997  10.810  12.639  10.675 

GENNEMSNITLIGT ANTAL MEDARBEJDERE  550  637 5  3 

KONCERN MODERSELSKAB
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NOTE 78
i TDKK

7. AF OG NEDSKRIVNINGER 2016 2015  2016  2015 

Udviklingsomkostninger  5.273  3.250  0  0 

Patentrettigheder  7  7  0  0 

Software  13.713  13.803  0  0 

Goodwill  30.769  38.942  0  0 

Bygninger  5.432  5.313  0  0 

Indretning af lejede lokaler  1.348  392  0  0 

Forsyningsanlæg  263.569  265.195  0  0 

Produktionsanlæg  167.488  60.403 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  8.663  18.784  542  627 

Indtægtsført investeringsbidrag (21.533)  (18.712)  0  0 

Fortjeneste/tab ved salg/skrotning af materielle 
anlægsaktiver 

 29.081  4.735  343  (70)

Tilbageført nedskrivning  (160.000)  0  0  0 

 343.810  392.112  885  557 

AF OG NEDSKRIVNINGERNE 
 FORDELES SÅLEDES:

Nettoomsætning (21.533)  (18.712)  0  0 

Produktionsomkostninger  257.519  162.299  0  0 

Distributionsomkostninger  96.781  227.869  0  0 

Administrationsomkostninger  4.069  3.218  885  557 

Andre driftsomkostninger  6.974  17.438  0  0 

 343.810  392.112  885  557 

KONCERN MODERSELSKAB

NOTE 911
i TDKK

KONCERN MODERSELSKAB

10. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

8. SÆRLIGE POSTER 2016 2015 2016 2015 

Tilbageførsel tidligere års nedskrivning  160.000  0  0  0 

Nedskrivning på anlægsaktiver  (147.495)  0  0  0 

 12.505  0  0  0 

I produktionsomkostninger er indregnet en udgift på 109.314 TDKK, som vedrører nedskrivning af vindmøller. Under distributions
omkostninger er der med regnet en udgift på 38.181 TDKK til anlæg taget ud af drift. Tilbageførslen af tidligere års nedskrivning er 
modregnet i  produktions og distributionsomkostninger med hhv. 6.669 TDKK og 153.331 TDKK.

9. HONORAR TIL REPRÆSENTANTSKABS
VALGT REVISOR 2016 2015 2016 2015 

Lovpligtig revision  1.183  1.235  61  45 

Andre erklæringer med sikkerhed  198  80  0  0 

Skatterådgivning  647  346  0  0 

Andre ydelser  7.594  646  100  50 

 9.622  2.307  161  95 

Goodwill Udviklings
omkostninger

Erhvervede 
patenter Software Udviklings projekter 

under opførelse I alt 

11. IMMATERIELLE  
ANLÆGSAKTIVER

Kostpris 01.01.2016  180.637  28.347  57  89.358  19.944  318.343 

Tilgang  0  6.568  0  34.364  4.343  45.275 

Afgang  (72.024)  (359)  0  (21.984)  (23.500)  (117.867)

KOSTPRIS 31.12.2016  108.613  34.556  57  101.738  787  245.751 

Af og nedskrivninger 01.01.2016  96.518  9.214  18  64.995  0  170.745 

Korrektion 01.01.2016  4.286  0  0  0  0  4.286 

Afskrivninger  30.769  5.273  7  13.713  0  49.762 

Afskrivninger vedr. årets afgang  (47.268)  (18)  0  (2.295)  0  (49.581)

AF OG NEDSKRIVNINGER 
31.12.2016  84.305  14.469  25  76.413  0  175.212 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 
31.12.2016  24.308  20.087  32  25.325  787  70.539 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015 79.832  19.133  39  24.363  19.944  143.311 

De aktiverede udviklingsomkostninger vedrører udvikling af af elkøretøjet TRIPL, software til understøttelse af Netcare, udvikling af 
brændselscellesystemer på methanol samt udvikling af software til kunderelaterede styresystemer. Det forventes at alle aktiverede ud
viklingsomkostninger vil bidrage med hhv. omsætning og besparelser på fakturerings og debitorstyringsområdet i de kommende år.

KONCERN
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NOTE 12
i TDKK

KONCERN

12. MATERIELLE ANLÆGS
AKTIVER

Grunde  
og byg
ninger

Indretning 
af lejede 

 lokaler
Vind

møller
For

synings
anlæg

Andre anlæg, 
driftsmateriel 

og inventar

Anlæg  
under  

opførelse
I alt

Kostpris 01.01.2016  266.313  9.048 1.091.485  6.652.251  126.877  165.695  8.311.669 

Korrektion 01.01.2016  0  0  17.340  2.431  (17.267)  0  2.504 

Tilgang i årets løb  5.361  309  5.748  326.403  10.086  141.439  489.346 

Afgang i årets løb  (234)  (1.982)  (14)  (226.640)  (31.486)  (165.695)  (426.051)

KOSTPRIS 31.12.2016  271.440  7.375  1.114.559  6.754.445  88.210  141.439  8.377.468 

Opskrivninger 01.01.2016  0  0  0  888.168  0  0  888.168 

Overførsler i årets løb  0  0  0  (42.032)  0  0  (42.032)

OPSKRIVNINGER 31.12.2016  0  0  0  846.136  0  0  846.136 

Af og nedskrivninger 01.01.2016  73.123  1.995  192.659  2.379.490  92.605  0  2.739.872 

Korrektion 01.01.2016  0  0 14.647 747 (14.576)  0  818 

Afskrivninger  5.432  1.348  58.174  263.569  8.663  0  337.186 

Tilbageførsler af tidligere års 
 nedskrivning

 0  0 0  (160.000)  0  0  (160.000)

Årets nedskrivninger 0 0  109.314 0 0 0 109.314

Overførsler i årets løb  0  0  0  (42.032)  0  0  (42.032)

Afskrivninger vedr. årets afgang  (14)  (1.397)  (12)  (188.680)  (16.782)  0  (206.885)

AF OG NEDSKRIVNINGER 
31.12.2016  78.541  1.946  374.782  2.253.094  69.910  0  2.778.273 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 
31.12.2016  192.899  5.429  739.777  5.347.487  18.300  141.439  6.445.331 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015  193.190  7.053  898.826  5.160.929  34.272  165.695  6.459.965 

Regnskabsmæssig værdi af materielle anlægsaktiver, som ville have været indregnet, hvis opskrivningen ikke havde været foretaget 
6.441.331 TDKK.

NOTE 12
i TDKK

MODERSELSKAB

12. MATERIELLE ANLÆGS AKTIVER
Andre anlæg, 
driftsmateriel 

og  inventar
I alt

Kostpris 01.01.2016  2.659  2.659 

Tilgang  1.599  1.599 

Afgang  (1.709)  (1.709)

KOSTPRIS 31.12.2016  2.549  2.549 

Afskrivninger 01.01.2016  1.028  1.028 

Afskrivninger  542  542 

Afskrivninger vedr. årets afgang  (723)  (723)

AFSKRIVNINGER 31.12.2016  847  847 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2016  1.702  1.702 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015  1.631  1.631 
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NOTE 13
i TDKK

KONCERN

Kapitalandele i asso
cierede virksomheder

Andre værdipapirer 
og kapitalandele

Andre tilgode
havender I alt 

13. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kostpris 01.01.2016  0  1.334.457  15.390  1.349.847 

Reklassifikation 01.01.2016  57.575  696.245  300  754.120 

Tilgang  0  53.384  5  53.389 

Afgang  0  (72.248)  (8.164)  (80.412)

KOSTPRIS 31.12.2016  57.575  2.011.838  7.531  2.076.944 

Nettoopskrivning 01.01.2016  0  908.457  0  908.457 

Reklassifikation 01.01.2016  106.218  (889.974)  0 (783.756) 

Regulering ændret regnskabspraksis 
01.01.2016

 (20.491)  (2.411)  0  (22.902)

Andel i årets resultat  17.788  0  0  17.788 

Øvrige reguleringer  (1.257)  109.148  0  107.891 

NETTOOPSKRIVNING 31.12.2016  102.258  125.220  0  227.478 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2016  159.833  2.137.058  7.531  2.304.422 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015  0  2.242.122  15.390  2.257.512 

KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE 
VIRKSOMHEDER OMFATTER: Hjemsted Stemme og

ejerandel Egenkapital Resultat

 
Energi Danmark A/S Århus 16,49 % 863.880 114.096

ANDRE VÆRDIPAPIRER OG 
 KAPITALANDELE OMFATTER:

Dansk Energi - Net, 3,1 %  251  

Danish Water Services Holding ApS, 10 %  70  

Nianet A/S, 14,57 %  35.911

Værdipapirer – EWII Invest  2.100.826  

NOTE 13
i TDKK

MODERSELSKAB

Kapitalandele i tilknyttede 
 virksomheder

Andre værdipapirer og  
kapitalandele

13. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kostpris 01.01.2016  1.148.082  1.240.579 

Reklassifikation 01.01.2016  1.240.579  (1.240.579)

Tilgang  0  0 

Afgang  0  0 

KOSTPRIS 31.12.2016  2.388.661  0 

Korrektion 01.01.2016  1.816.436  799.828 

Reklassifikation 01.01.2016  799.828  (799.828)

Afgang  0  0 

Andre reguleringer  (100.004)  0 

Andel i årets resultat  95.566  0 

NETTOOPSKRIVNING 31.12.2016  2.611.826  0 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2016  5.000.487  0 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015 5.004.925 0

KAPITALANDELE OMFATTER: Hjemsted Stemme og
ejerandel Egenkapital Årets 

 resultat
 

TREFOR Vand A/S Kolding 100 % 1.181.469 6.433 

Komplementarselskabet EWII Invest ApS København K 100 % 559 68

K/S EWII Invest I København K 100 % 1.418.409 59.696

K/S EWII Invest II KøbenhavKøbenhavn K 100 % 703.510 21.751

EWII A/S Kolding 100 % 1.690.237 14.667

 TREFOR Elnet A/S Kolding 100 % 662.395 (45.788)

 EWII Bredbånd A/S Kolding 100 % 124.685 74.345

 TREFOR Varme A/S Kolding 100 % 6.651 50.590

 EWII Energi A/S Kolding 100 % 184.342 13.124

 EWII Teknik A/S Kolding 100 % 23.837 24

 EWII Mobility A/S Kolding 100 % 11.754 (11.712)

 Midtjysk Køleservice A/S Fredericia 100 % 10.547 (5.776)

 EWII Telecare A/S Odense 100 % 3.979 (7.620)

 EWII Fuel Cells A/S
  EWII Fuel Cells LLC

Odense
Albuquerque, USA

100 %
7.958

(1.252)
(8.500)
(3.532)

 EWII Production
  EWII Schenkenberg ApS
  Lerkaka Vindkraft AB
  Stensåsa Vindkraft AB
  SCE Wind Meschede GmbH & Co. KG
  EWII Ludwigsdorf GmbH & Co. KG

Kolding, Danmark
Kolding, Danmark

Hässleholm, Sverige
Hässleholm, Sverige
Hamborg, Tyskland
Hamborg, Tyskland

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

381.196
13.164

5.272
7.830

(5.154)
7

(99.993)
363

(273)
(1.595)

716 
0
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NOTE 1416
i TDKK

14. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR 
 FREMMED REGNING 2016 2015  2016  2015 

Salgsværdi af udførte arbejder  124.929  236.761  0  0 

Foretagne acontofaktureringer  (105.893)  (200.407)  0  0 

 19.036  36.354  0  0 

Igangværende arbejder  26.419  48.998  0  0 

Forudfakturering igangværende arbejder  (7.383)  (12.644)  0  0 

 19.036  36.354  0  0 

15. UDSKUDT SKATTEAKTIV 2016 2015  2016  2015 

Hensættelse til udskudt skat 01.01.2016 171.645  167.847  8.568  7.519 

Regulering af udskudt skat indregnet i årets 
 resultat

 42.490  4.176  872  1.049 

Regulering af udskudt skat indregnet på 
 egenkapital

 7.863  (378)  0  0 

Hensættelse til udskudt skat 31.12.2016  221.998  171.645  9.440  8.568 

UDSKUDT SKAT VEDRØRER:

Anlægsaktiver  4.750  6.419  279  84 

Omsætningsaktiver  (503)  (4.170)  0  0 

Hensatte forpligtelser og gæld  93.001  103.322  2.254  1.213 

Fremførbare skattemæssige underskud  124.750  66.074  6.907  7.271 

 221.998  171.645  9.440  8.568 

Værdien af de fremførbare skattemæssige underskud er indregnet i balancen, idet de forventes udnyttet i løbet af de kommende 3–5 år. 
Ved vurdering heraf er der særligt lagt vægt på en stigning i indtjening, som følge af indtrængninger og udvidelse af markeder i koncernen.

16. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, ITsupportaftale, sponsorater, licenser, forsikringer, 
ejendomsskat og abonnementer mv.

KONCERN MODERSELSKAB

NOTE 1719
i TDKK

17. ØVRIGE HENSATTE FORPLIGTELSER  2016  2015 

Hensættelse til retablering mv.  16.068  19.995 

Hensættelse entreprisekontrakter  215  2.205 

Øvrige hensatte forpligtelser  2.451  5.089 

 18.734  27.289 

KONCERN

KONCERN

18. GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER  2016  2015  2016  2015 

Langfristet del af gæld til kreditinstitutter  2.594.149  2.897.434  148.857  199.403 

Kortfristet del af gæld til kreditinstitutter  297.183  292.322  50.000  50.000 

 2.891.332  3.189.756  198.857  249.403 

Nominel værdi af langfristede gældsforpligtelser  2.775.735  3.189.756  198.857  249.403 

Efter mere end 5 år forfalder  
(amortiseret kostpris)

 1.423.367  1.736.830  0  0 

KONCERN MODERSELSKAB

19. INVESTERINGSBIDRAG  2016  2015 

Periodisering 01.01.2016  649.881  609.330 

Tilgang  43.298  40.551 

PERIODISERING 31.12.2016  693.179  649.881 

Indtægtsført 01.01.2016  131.903  113.191 

Indtægtsførsel  21.533  18.712 

INDTÆGTSFØRT 31.12.2016  153.436  131.903 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2016  539.743  517.978 
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21. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalte indtægter.

22. NÆRTSTÅENDE PARTER

Nærtstående parter
Energi Danmark A/S, betydelig indflydelse.

Transaktioner
Udover transaktioner mellem selskaberne i koncernen, har koncernen haft transaktioner med det associerede selskab Energi  Danmark A/S. 
I årsrapporten oplyses alene om transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markeds vilkår. Der er ikke gennem
ført sådanne transaktioner i regnskabsåret.

20. FINANSIELLE INSTRUMENTER

I anden gæld indgår negativ dagsværdi af renteswaps med en markedsværdi på 316.896 TDKK. Renteswapps er indgået til sikring af en 
fast rente på koncernens variablet forrentede banklån. Med disse renteswaps afdækkes en samlet hovedstol på TDKK 2.057.000. Rente
swapps sikrer en fast rente i spændet 1,77 %–4,92 % i restløbetiden som spænder fra 3 til 22 år. Koncernen har afdækket elprisen på 
dele af vindmølleproduktionen, og markedsværdien af denne afdækning er pr. 31. dec. 2016  negativ med 833 TDKK. Sikring af indregne
de transaktioner på værdipapirer og likvider i USD og markedsværdien af disse sikrings instrumenter er negativ med 31.362 TDKK.
Under andre tilgodehavender indgår dagsværdi af sikringsinstrumenter med 3.697 TDKK, som er afdækket futures. Sikrings instrumentet 
er indgået til sikring af handel med energi. Pr. 31. december 2016 er sikret mængde 2.803 MWh og har en løbetid på 0–48 måneder. Mod
parten er Nordpol.
Under andre tilgodehavender indgår dagsværdien af handel med futures med 1.595 TDKK. Pr. 31. december 2016 udgør mængde 12.036 
MWh og har en løbetid på 0–48 måneder. Modparten er Nordpol.

MODERSELSKAB
Selskabet har kautioneret over for Nordea Bank A/S som sikker
hed for EWII Bredbånd A/S’ lån nom. 124.460 TDKK, samt som 
sikkerhed for EWII  Production A/S’ lån nom. 531.822 TDKK.

KONCERN
EWII A/S
Til sikkerhed for prioritetsgæld på 30.424 TDKK er der ydet pant 
i EWII A/S’ faste ejendom. EWII A/S har indgået  aftale om leasing 
af biler med en samlet leasingforpligtelse på 2.286 TDKK.

EWII A/S kautionerer for datterselskabets EWII Fuel Cell A/S’ kredit
faciliteter for 0 DKK samt for datterselskabets husleje forpligtelse 
på 2.366 TDKK. EWII A/S har huslejeforpligtelse på 2.349 TDKK.

TREFOR Varme A/S
Koncernen har i forbindelse med stiftelsen pr. 1. januar 1994 
overtaget alle eventualforpligtelser, som var knyttet til  Kolding 
Kommunes Forsyningsforvaltnings varmeforsynings virksomhed 
inden stiftelsen. 

Endvidere har selskabet overtaget alle eventualforpligtelser, 
som var knyttet til Fredericia og Vejle Kommune Forsynings
forvaltnings forsyningsvirksomhed inden for varme forsyning pr. 
1. januar 1999.

Koncernen har indgået købsforpligtelse med Kolding, Fredericia 
og Vejle Kommune med hensyn til at aftage varme fra Trekant
områdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS), idet hæftelsen 

23. PANTSÆTNINGER OG EVENTUAL FORPLIGTELSER

NOTE 2023
i TDKK

dog er begrænset til krav, som lovligt kan indregnes i priserne 
over for forbrugerne.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på 670.918 TDKK, 
er der ydet pant i selskabets ejendomme og ledningsnet.

TREFOR Vand A/S
Til sikkerhed for prioritetsgæld på 598.153 TDKK, er der ydet 
pant i selskabets ejendomme og ledningsnet. Der er usikkerhed 
vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier 
på TREFOR Vand A/S’ indgangsværdier på selskabets materielle 
anlægsaktiver og deraf afledt usikkerhed af udskudte og betal
bare skatter, der henvises til årsregnskabet for TREFOR Vand A/S 
for nærmere beskrivelse.

TREFOR Vand A/S har indgået operationelle leje og leasing
aftaler for 754 TDKK.

TREFOR El-net A/S 
Til sikkerhed for prioritetsgæld på 745.362 TDKK er ydet pant i 
selskabets 60 KV stationer og ejendomme. TREFOR Elnet A/S har 
indgået operationelle leje og leasingaftaler for 421 TDKK.

EWII Energi A/S
Til sikkerhed for EWII Energi A/S’ forpligtelser i forbindelse 
med saldoafregning af skabelonkunder er der stillet garanti på 
33 MDKK. 

Overfor Dansk Energi er udstedt en bankgaranti på 217 TDKK for 
saldoafregnede kunder.

EWII Energi A/S har indgået aftale om leasing af biler, med en 
samlet leasingforpligtelse 434 TDKK.

EWII Bredbånd A/S
EWII Bredbånd A/S har indgået aftale om leasing af biler, med en 
samlet leasingforpligtelse på 190 TDKK. 

EWII Production A/S
EWII Production A/S har indgået leje og brugsretsaftaler af 
 grunde til opstilling af vindmøller. Disse aftaler kan opsiges med 
maksimalt 7 måneders varsel. EWII Production A/S har til sikker
hed for prioritetsgæld for 221.932 TDKK stillet sikkerhed i vind

møller. EWII Production A/S har givet pant i anparts kapitalen i 
EWII Schenkenberg ApS til sikkerhed for banklån på 11.658 TDKK.

EWII Schenkenberg ApS har til sikkerhed for bankgæld på 
9.290 TDKK stillet pant i vindmøller. Herudover er der  afgivet 
transporterklæring i strømafregninger samt nonpledge 
 erklæring i forhold til selskabets pengeinstitut.

EWII Fuel Cells A/S
EWII Fuel Cells A/S har indgået leje og leasingaftaler med en 
samlet ydelse frem til udløb på 2.660 TDKK.

EWII Fuel Cells A/S har til sikkerhed for engagement med penge
institutter givet virksomhedspant på 2.000 TDKK og har gennem 
pengeinstitut afgivet betalingsgarantier for 213 TEUR.

EWII Telecare A/S
EWII Telecare A/S har indgået lejeaftale med en samlet leje
forpligtelse på 491 TDKK. EWII Telecare A/S har indgået  service og 
konsulentaftaler som i uopsigelighedsperioden udgør 137 TDKK.

EWII Mobility A/S
EWII Mobility A/S har indgået aftale om leasing af bil, leasing
forpligtelsen udgør 396 TDKK.

EWII Teknik A/S
EWII Teknik A/S har udstedt arbejdsgarantier for 19.684 TDKK. 

EWII Teknik A/S har indgået leasingaftaler vedrørende gade
belysning, med en årlig leasingydelse på 5.034 TDKK. Den 
 samlede leasingforpligtelse er på 5.034 TDKK. Leasing aftalerne 
modsvares af driftsaftaler for levering af belysning. 

 Selskabet har herudover indgået aftale om leasing af biler med 
en samlet leasingydelse på 14.983 TDKK. 

Selskabet har indgået husleje forpligtelser, der på balancetidspunk
tet udgør 38 TDKK i  uopsigelighedsperioden, som udgør 3 mdr.

Midtjysk Køleservice A/S
Midtjysk Køleservice A/S har indgået leje eller leasing kontrakt 
med ydelser frem til udløb på 3.073 TDKK. Selskabet har garanti
forpligtelser 250 TDKK.
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ANVENDT 
REGNSKABS
PRAKSIS

RETTELSE AF VÆSENTLIGE FEJL
Der er konstateret fejl af værdiansættelse i igang-
værende arbejder, garantiarbejde, goodwill samt 
varelager. Fejlene vedrører tidligere år, og sam-
menligningstallene for 2015 er derfor korrigeret i 
forholdt til senest aflagte årsrapport. 

Dette har påvirket egenkapitalen primo med 
-12.556 TDKK, selskabets aktiver er nedbragt med 
8.333 TDKK, samt periodens resultat 2015 er på-
virket med -9.557 TDKK. 

ÆNDRING I ANVENDT  
REGNSKABSPRAKSIS
Selskab og koncern har med virkning fra 1.  januar 
2016  implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 
med  tilhørende overgangsbekendtgørelse. Dette 
medfører følgende ændringer vedrørende indreg-
ning og måling for:

1.  Årlig revurdering af restværdier på materielle 
aktiver

2. Indregning af andre kapitalandele
3. Finansielle instrumenter til afdækning
4.  Eliminering af intern avance køb af anlægs-

aktiver og igangværende arbejder
5.  Omstruktureringer i forbindelse med 

virksomheds sammenslutninger
6. Forpligtelse tjenestemandspension

Punkt 1: 
Der skal fremover foretages årlig revurdering  
af restværdier på materielle aktiver. Selskabet  
har ingen væsentlige restværdier på  materielle 
aktiver, ud over hvad der er henført til  selskabets 
grunde. Ændringen foretages derfor i  henhold 
til overgangsbekendtgørelsens § 41  alene med 
fremadrettet virkning som en ændring af regn-
skabsmæssigt skøn og har ingen effekt for 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser  
for regnskabsklasse C (stor). Årsrapporten for 2016 er aflagt i TDKK.
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 egen kapitalen. Ændringen har ikke nogen beløbs-
mæssig effekt for resultatopgørelsen  eller 
 balancen for 2016 eller for sammenlignings tallene.

Punkt 2: 
Andre kapitalandele er indregnet til kostpris, dog 
med undtagelse af andre værdipapirer relateret 
til K/S EWII Invest I og K/S EWII Invest II. Tidligere 
blev andre værdipapirer og kapitalandele indreg-
net til indre værdi. Sammenligningstal for 2015 er 
tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Ændrin-
gen har påvirket egenkapitalen primo med -2.411 
TDKK, selskabets aktiver er nedbragt med 2.411 
TDKK, samt periodens resultat 2015 er påvirket 
med -792 TDKK.

Punkt 3: 
Finansielle instrumenter til afdækning af frem-
tidige leverancer indregnes nu til dagsværdien. 
Tidligere havde selskabet valgt at  fravige års-
regnskabslovens § 37 vedrørende  indregning af 
afledte finansielle instrumenter.  Begrundelsen for 
fravigelsen var, at der for alle de  omhandlende in-
strumenter er  ind gået  modsvarende  kontrakter. 
Den økonomiske  dagsværdi er derfor tæt på 0. 

Den valgte regnskabspraksis var fastlagt  under 
henvisning til årsregnskabslovens § 11 stk. 3 
 (retvisende billede) og til bekendtgørelse nr. 
263 af 19.04.2004 om undtagelser fra lov om 
 erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af 
årsregnskab mv. (undtagelsesbekendtgørelsen). 

Fra og med 2016 er nettobetragtningen og und-
tagelsen med henvisning til det retvisende  billede 
ikke længere muligt. Ændringen af regnskabs-

praksis har påvirket årets resultat med -385 TDKK, 
balancesummen med 3.697 TDKK samt egen-
kapitalen ultimo med 2.883 TDKK. Ændringen 
er foretaget med tilbagevirkende kraft. Praksis-
ændringen er indregnet på egenkapitalen primo. 
Sammenligningstallene er ikke tilrettet.

Punkt 4: 
Der foretages eliminering af interne  avancer på 
internt køb af anlægsaktiver og igang værende 
arbejder. Før 2016 havde koncernen med 
 henvisning til undtagelsesbestemmelserne i 
 årsregnskabsloven ikke foretaget eliminering af 
intern avance på internt køb af anlægs aktiver 
og igangværende arbejder, da disse trans-
aktioner er foretaget på normale markedsvilkår. 
 Ændringerne er foretaget i henhold til overgangs-
bestemmelserne, hvilket medfører, at det alene 
er for interne avancer, der indregnes første gang 
den 1. januar 2016 eller senere, at der elimineres. 
Ændringen har ikke nogen beløbsmæssig effekt 
for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 
 eller for sammenligningstallene.

Punkt 5: 
Fremover indgår alene omkostninger til 
 omstruktureringer, som er indregnet i den 
 overtagne virksomhed inden overtagelses dagen, 
og som ikke er aftalt som led i virksomheds-
overtagelsen, i overtagelsesbalancen og dermed 
i fastsættelsen af goodwill. Omstruktureringer, 
som besluttes af den overtagende virksomhed, 
skal fremover indregnes i resultatopgørelsen. 
 Tidligere har hensættelser til omstruktureringer, 
der var besluttet i forbindelse med virksomheds-
sammenslutningen, været indregnet i balancen. 

Punkt 6: 
Fremover indregnes regulering af hensat for-
pligtelse til tjenestemandspension direkte over 
egen kapitalen.  Tidligere har  reguleringen været 
ind regnet over resultatopgørelsen. Sammen-
ligningstal for 2015 er tilpasset den  ændrede regn-
skabspraksis.  Ændringen har  på virket  periodens 
resultat for 2015 med 302 TDKK efter skat.

Bortset fra ovennævnte områder er den an-
vendte regnskabspraksis uændret i forhold til 
sidste år.

GENERELT OM  
INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af 
en tidligere begivenhed er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når kon-
cernen som følge af en tidligere begivenhed 
har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 
 sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan 
 måles  pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtel-
ser til kostpris. Måling efter første indregning sker, 
som beskrevet, for hver enkelt regnskabspost 
 nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til for-
udsigelige 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 regn-
skabsåret.
 
KONCERNREGNSKABET
Koncernregnskabet omfatter EWII (moder-
virksomheden) og de virksomheder (til knyt-
tede virksomheder), som kontrolleres af 
moder virksomheden, jf. koncern oversigten. 
 Modervirksomheden anses for at have  kontrol, 
når den direkte eller indirekte ejer mere end  
50 % af stemmerettighederne eller på   anden  
måde kan udøve eller faktisk udøver bestem-
mende ind flydelse.

KONSOLIDERINGSPRINCIPPER
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af 
regnskaber for EWII og de tilknyttede virksom-
heder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker 
ved sammenlægning af regnskabsposter af ens-
artet karakter. Ved konsolideringen  foretages 
eliminering af koncerninterne indtægter og 
 omkostninger, interne mellemværender og ud-
bytter samt fortjenester og tab ved transaktioner 
mellem de konsoliderede virksomheder.

Der foretages eliminering af interne  avance på 
internt køb af anlægsaktiver og igang værende 
ar bejder. Før 2016 havde koncernen med 
 henvisning til undtagelses bestemmelserne i 
 års regnskabsloven ikke foretaget eliminering af 
 intern avance på internt køb af anlægs aktiver 
og igangværende  arbejder, da disse trans-
aktioner er foretaget på normale markeds-
vilkår.  Ændringerne er foretaget i henhold til 
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overgangs bestemmelserne, hvilket medfører, at 
det alene er for interne avancer, der indregnes 
første gang den 1. januar 2016 eller senere, at 
der elimineres. 

De regnskaber, der anvendes til brug for 
 konsolideringen, udarbejdes i overensstem-
melse med koncernens regnskabs praksis. I 
koncernregnskabet indregnes de til knyttede 
virksom heders regnskabsposter 100 %. 
 Minoritetsinteressernes forholdsmæssige  andel 
af resultatet og netto aktiverne præsenteres som 
særskilte poster i  henholdsvis resultat opgørelsen 
og balancen.

Kapitalandele i de tilknyttede virksomheder 
 udlignes med den forholdsmæssige andel af de 
tilknyttede virksomheders nettoaktiver på over-
tagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder ind-
regnes i koncernregnskabet fra anskaffelses-
tidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder 
indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse 
frem til afståelsestidspunktet.

Sammenligningstal korrigeres ikke for ny-
erhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af datter-
virksomheder og associerede virksom heder 
 opgøres som forskelle mellem afhændelses-
summen og den regnskabsmæssige værdi 
af netto aktiver på salgstidspunktet inkl. ikke- 
afskrevet goodwill og forventede omkostninger 
til salg eller afvikling.

Ved køb af nye virksomheder anvendes over -
tagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte 
virksom heders identificerede aktiver og for-
pligtelser måles til dagsværdi på erhvervs-
tidspunktet. Omkostninger til omstruktureringer, 
som er indregnet i den overtagne virksomhed 
 inden overtagelsesdagen og som ikke er aftalt 
som led i virksomhedsovertagelsen, indgår i over-
tagelsesbalancen og dermed fastlæggelse af 
goodwill. Omstruktureringer, der besluttes af den 
overtagende virksomhed, indregnes i resultat-
opgørelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af 
de foretagne vurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kost-
prisen for den erhvervede kapitalandel og dags-
værdien af de overtagne aktiver og forpligtelser 
indregnes under immaterielle anlægsaktiver og 
afskrives systematisk over resultatopgørelsen 
 efter en individuel vurdering af brugstiden.

Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), 
 indregnes som indtægt i resultatopgørelsen 
på overtagelsestidspunktet, når de almindelige 
 betingelser for indregning af en indtægt er til 
stede.

OMREGNING AF FREMMED VALUTA
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved 
første indregning til transaktionsdagens kurs. 
Valutakurs differencer, der opstår mellem trans-
aktionsdagens kurs og kursen på betalings-
dagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre mone tære 
 poster i fremmed valuta omregnes til balance-
dagens valuta kurs. Forskellen mellem balance-
dagens kurs og kursen på tidspunktet for til-
godehavendets eller gældsforpligtelsens opståen 
eller indregning i  seneste årsregnskab indregnes i 
 resultatopgørelsen under finansielle indtægter og 
omkostninger.

Resultatopgørelsen for integrerede udenland-
ske enheder omregnes til transaktionsdagens 
kurs eller en tilnærmet gennemsnitskurs, idet 
 poster afledt af ikke-monetære balanceposter 
dog omregnes til transaktionsdagens kurser for 
de under liggende aktiver og forpligtelser. Mone-
tære balanceposter omregnes til balancedagens 
kurs, mens ikke-monetære poster omregnes til 
transaktionsdagens kurs. Valutakursreguleringer, 
der opstår ved omregningen, indregnes i resultat-
opgørelsen under resultat af indtægter af kapital-
andele i tilknyttede virksomheder.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Afledte finansielle instrumenter måles ved første 
indregning i balancen til kostpris og efter følgende 
til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter 
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indregnes under henholdsvis finansielle anlægs-
aktiver og langfristet gæld.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle 
 instrumenter indregnes i resultatopgørelsen, 
medmindre det afledte finansielle instrument 
klassificeres og opfylder kriterierne for regnskabs-
mæssig afdækning.

Ændring i dagsværdien af finansielle  instrumenter, 
der er klassificeret som og opfylder krite rierne 
for afdækning af dagsværdien af et indregnet 
aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i 
resultat opgørelsen sammen med de ændringer 
i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den 
 afdækkede forpligtelse, som kan henføres til den 
risiko, som er afdækket.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumen-
ter, der er klassificeret som og opfylder betin-
gelserne for afdækning af forventede fremtidige 
transaktioner, indregnes på henholdsvis egen-
kapitalen og takstmæssige mellemværender med 
forbrugere, for så vidt angår den effektive del 
af afdækningen. Den ineffektive del indregnes i 
 resultatopgørelsen.

Resulterer den afdækkede transaktion i en 
 indtægt eller en omkostning, overføres det 
 beløb, som er udskudt under egenkapitalen, 
fra egen kapitalen til resultatopgørelsen i den 
 periode, hvor den afregnede transaktion ind-
regnes.  Beløbet indregnes i den samme post 
som den  afdækkede transaktion.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter årets fakturerede 
 omsætning samt indtægtsførelse af årets andel af 
periodiserede investeringsbidrag.

Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, 
afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse 
med salget og måles til dagsværdien af det fast-
satte vederlag.

Flere af koncernens selskaber er omfattet af Love 
om vand-, varme- og elforsyning. Dette medfører, 
at selskabets over-/underdækning opgjort efter 
forsyningsloven skal indregnes i næste års  priser. 
Som følge heraf er årets over-/underdækning 
 indregnet i nettoomsætningen.

Igangværende arbejder for fremmed regning 
 indregnes i nettoomsætningen i takt med, at pro-
duktionen udføres, således at nettoomsætningen 
svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret ud-
førte arbejde (produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte og 
 indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå 
nettoomsætningen.

I produktionsomkostninger indregnes om-
kostninger til drift af overordnet net, vind møller, 
stationer, varmeværker og vandværker, køb 
af varme, hjælpematerialer og produktions-
personale samt afskrivninger.
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 Udskudt skat måles på grundlag af de skatte-
regler og skatte satser, der vil være gældende, 
når den udskudte skat forventes udløst som 
 aktuel skat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien 
af fremførselsberettigede skattemæssige under-
skud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet 
forventes at kunne realiseres til enten ved mod-
regning i udskudte skatteforpligtelser eller som 
nettoskatteaktiver. EWII A/S fungerer som admini-
strationsselskab for de selskaber i koncernen, der 
er sambeskattet.

TREFOR Vand A/S er blevet skattepligtigt pr. 
01.01.2010, hvor selskabet har opgjort et 
 afskrivningsgrundlag på anlægsaktiverne baseret 
på de af myndighederne fastsatte regulatoriske 
standard værdier.

TREFOR Vand A/S har modtaget en af gørelse 
fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de 
myndigheds fastsatte standardpriser som udtryk for 
anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier.

Selskabet har påklaget SKATs afgørelse til Lands-
skatteretten, da ledelsen vurderer, at det er sand-
synligt, at sagen vil falde ud til selskabets  fordel. 
Selskabet har som følge af denne usikkerhed 
alene indregnet den beregnede skat af årets ind-
komst i resultatopgørelsen, men har ikke indreg-
net udskudt skat i balancen i årsrapporten.

TREFOR Varme A/S er fritaget for skattepligt.

BALANCE
Immaterialle anlægsaktiver
Goodwill måles til kostpris med fradrag af 
 akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives 
 lineært over den vurderede brugstid, der fast-
lægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden 
for de  enkelte forretningsområder. Afskrivnings-
perioden udgør 5–20 år.

Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, 
men kan i visse tilfælde udgøre op til 20 år for 
strategisk erhvervede virksomheder med en 
stærk markedsposition og langsigtet indtjenings-
profil, hvis den længere afskrivnings periode 
 vurderes bedre at afspejle nytten af de på-
gældende ressourcer.

Goodwill afskrives over den forventede brugstid. 
For EWII Production udgør afskrivningsperioden 
5 år og er fastsat i forhold til den forventede ind-
tjening, som indgår i ledelsesgodkendte budget-
ter og prognoser for forretningsområdet vind-
møller.

Erhvervede immaterielle rettigheder i form af soft-
ware og licenser måles til kostpris med  fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.  Software og 
licenser afskrives over den forventede brugstid. 
Afskrivningsperioden udgør 3–7 år.

Erhvervede patenter måles til kostpris med  fradrag 
af akkumulerede af- og nedskrivninger.  Erhvervede 
patenter afskrives over den for ventede brugstid. 
Afskrivningsperioden udgør 6 år.

Produktionsomkostninger vedrørende igang-
værende arbejder for fremmed regning indregnes 
i takt med, at de afholdes. Endvidere indregnes 
hensættelser til tab på igangværende arbejder for 
fremmed regning.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkost-
ninger, der afholdes til distribution af solgte 
 varer, herunder til distributionsnettene i  TREFOR 
El-net, TREFOR Vand, TREFOR Varme og EWII 
Bredbånd samt til salgskampagner,  herunder 
om kostninger til salgs- og distributions-
personale, reklame omkostninger og afskriv-
ninger.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkost-
ninger, der afholdes til ledelse og  administration 
af koncernen, herunder omkostninger til det 
 administrative personale og ledelsen samt 
kontor holdsomkostninger og afskrivninger.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 
 omfatter indtægter og omkostninger af sekun-
dær karakter set i forhold til koncernens hoved-
aktiviteter, herunder omkostningsrefusion fra 
sam arbejdspartnere og omkostninger afholdt på 
vegne af disse.

Indtægter fra kapitalandele
I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets 
andel af virksomhedernes resultat efter elimine-

ring af urealiserede koncerninterne fortjenester 
og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning 
på koncerngoodwill henholdsvis negativ koncern-
goodwill.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og 
-omkostninger, realiserede og urealiserede 
 kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, 
gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed 
 valuta, amortiseringstillæg og -fradrag ved rørende 
prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser 
 under acontoskatteordningen.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 
ændring af udskudt skat, indregnes i resultat-
opgørelsen med den del, der kan henføres til 
årets resultat, og direkte på egenkapitalen med 
den del, der kan henføres til posteringer  direkte 
på egenkapitalen. Den andel af den resultat-
førte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære 
 resultat, henføres hertil, mens den resterende del 
 henføres til årets ordinære resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgode havende 
 aktuel skat indregnes i balancen opgjort som 
 beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, 
 reguleret for betalt acontoskat. 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. 
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Øvrige immaterielle anlægsaktiver omfatter igang-
værende og færdiggjorte udviklingsprojekter.

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og 
 processer, der er klart definerede og identificer-
bare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, til-
strækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt 
marked eller udviklingsmulighed i virksomheden 
kan påvises, og hvor det er hensigten at frem-
stille, markedsføre eller anvende det pågældende 
produkt eller den pågældende proces, indregnes 
som immaterielle anlægsaktiver. 

Øvrige udviklings omkostninger indregnes som 
omkostninger i  resultatopgørelsen, når omkost-
ningerne afholdes.

Udviklingsprojekter måles til kostpris, der om-
fatter omkostninger, herunder gager og afskriv-
ninger, der direkte eller indirekte kan henføres til 
udviklingsprojekterne.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært 
over den forventede brugstid.

Afskrivningsperioden udgør 3–5 år, men kan i  visse 
tilfælde udgøre op til 20 år, såfremt den længe-
re afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle 
 koncernens nytte af det udviklede  produkt mv.

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til gen-
indvindingsværdi, såfremt denne er lavere end 
den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af  øvrige 
 immaterielle anlægsaktiver opgøres som 

 forskellen mellem salgsprisen med fradrag af 
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen som korrektion 
til af- og nedskrivninger eller under andre drifts-
indtægter i det omfang, salgsprisen overstiger 
den oprindelige kostpris.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, indretning af lejede  lokaler, 
forsyningsanlæg, vindmøller, andre anlæg, drifts-
materiel og inventar og anlæg under op førelse 
måles til kostpris med tillæg af opskrivninger 
og med fradrag af akkumulerede af- og ned-
skrivninger. Opskrivning sker på grundlag af en 
vurdering af handelsværdien.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, om-
kostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt 
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.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fra-
drag af den forventede restværdi efter 
 af sluttet brugstid, restværdien revurderes 
 løbende.  Tidligere blev restværdien opgjort på 
 tids punktet for  aktivets ibrugtagen uden efter-
følgende  revurdering. I overensstemmelse med 
års regnskabslovens overgangs bestemmelser 
 re vurderes restværdien af materielle anlægs-
aktiver alene fremadrettet, første gang pr. 
31.12.2016. Der afskrives ikke på grunde.
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på 
følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider: 

  Bygninger og installationer 3–100 år
  Forsyningsanlæg 10–100 år
  Vindmøller 25 år (gearkasser 7 år)
  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3–20 år
  Indretning af lejede lokaler 5–20 år

 Omkostninger, der afholdes for at fastholde den 
aktuelle vedligeholdelsesstand på net og øvrige 
aktiver, udgiftsføres.

 Omkostninger, der tilfører anlæg nye eller 
 forbedrede egenskaber eller på anden måde 
 forøger det pågældende anlægs dagsværdi, 
 aktiveres.

 Materielle anlægsaktiver nedskrives til 
 gen indvindingsværdi, såfremt denne er  lavere 
end den regnskabsmæssige værdi. For tjeneste 
og tab ved afhændelse af materielle anlægs-
aktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
prisen med fradrag af salgsomkostninger og den 
 regnskabsmæssige værdi på salgs tidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultat-
opgørelsen.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 
materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at 
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse 
ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet gennemføres en nedskriv-
ningstest til afgørelse af, om genindvindings-
værdien er lavere end den regnskabs mæssige 
værdi, og der nedskrives til denne lavere 
 gen indvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres 
som den højeste værdi af nettosalgsprisen og 
 kapitalværdien. Er det ikke muligt at fast sætte 
en  genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, 
 vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe 
af  aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan 
fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen 
selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke 
genererer fremtidige pengestrømme, vurderes 
for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe 
af aktiver, hvortil de kan henføres.

I forsyningsvirksomhederne nedskrives  materielle 
anlægsaktiver til genindvindings værdi,  såfremt 
denne er lavere end den regnskabs mæssige  værdi.

Erhvervsstyrelsen har i notat af 18. maj 
2011 tilkendegivet, at hvis der ikke for 
 forsyningsselskaber er indtruffet begivenheder, 
der indikerer ned skrivningsbehov, er det ikke 
 nødvendigt, at  forsyningsselskaberne foretager 
en nedskrivnings test af anlægsaktiverne.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  
og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og 
 associerede virksomheder indregnes og  måles 
 efter den indre værdis metode (equity- 

metoden), hvilket indebærer, at kapital andelene 
måles til den forholdsmæssige andel af virk-
somhedernes regnskabsmæssige indre værdi 
med tillæg eller fradrag af uafskrevet positiv 
 henholdsvis  negativ koncerngoodwill og med 
fradrag eller tillæg af urealiserede koncern-
interne fortjenester og tab.

Tilknyttede virksomheder og associerede 
 virksomheder med negativ regnskabs mæssig 
 indre  værdi måles til nul, og et eventuelt 
 til godehavende hos disse virksomheder 
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 ned skrives med moder selskabets andel af den 
 negative  indre  værdi, i det omfang det vurderes 
uerholdeligt.

Såfremt den regnskabsmæssige negative  indre 
værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes 
det resterende beløb under hensatte forpligtel-
ser, i det omfang modervirksomheden har en 
 retlig  eller faktisk forpligtelse til at dække den 
 på gældende virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder og associerede virksomheder over-
føres til reserve for nettoopskrivning af kapital-
andele, i det omfang den regnskabsmæssige 
 værdi overstiger kostprisen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
og  associerede virksomheder nedskrives til 
 gen indvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Finansielle anlægsaktiver
Andre kapitalandele omfatter unoterede aktier, 
der måles til kostpris.

Øvrige værdipapirer indregnet under finansielle 
anlægsaktiver omfatter noterede og  unoterede 
værdipapirer fra K/S EWII Invest I og K/S EWII 
 Invest II, der måles til dagsværdi på balance dagen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort  efter 
FIFO-metoden, eller nettorealisations værdi, hvor 
denne er lavere. 

Kostprisen for handels varer,  råvarer og hjælpe-
materialer omfatter anskaffelses prisen med tillæg 
af hjemtagelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdi for vare beholdninger 
 opgøres som forventet salgspris med fradrag 

af omkostninger, der skal afholdes for at 
 effektuere salget.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kost-
pris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, 
med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 
 forventede tab.

Andre langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. 
tildelte CO2-kvoter. CO2-kvoter værdiansættes til 
dagsværdi.

Takstmæssige mellemværender med kunderne
Takstmæssige mellemværender med  kunder 
 opgøres i henhold til Lov om El- og varme-
forsyning (reguleringsregnskab).

Værdien opgøres som den akkumu lerede 
forskel mellem den faktiske opkrævning 

hos kunderne og den tilladte opkrævning 
(indtægts ramme) i  henhold til Lov om El- og 
varme forsyning.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning 
 (entreprisekontrakter) måles til salgsværdien af 
det på balancedagen udførte arbejde. 

Salgs værdien måles på baggrund af færdig-
gørelses graden og de samlede forventede 
 indtægter på det enkelte igangværende  arbejde.

Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt 
er normalt beregnet som forholdet mellem det 
 anvendte ressourceforbrug og det totale budget-
terede ressourceforbrug.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes 
i balancen under tilgodehavender eller gælds-
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forpligtelser afhængig af, om nettoværdien,  opgjort 
som salgsværdien med fradrag af modtagne forud-
betalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i 
forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kon-
trakter samt finansierings omkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen, når de  afholdes.

Periodeafgrænsninger
Periodeafgrænsningsposter indregnet under 
 aktiver omfatter afholdte omkostninger, der 
 vedrører efterfølgende regnskabsår. Periode-
afgrænsningsposter måles til kostpris.

Værdipapirer
Værdipapirer indrengnet under omsætnings-
aktiverne omfatter obligationer, som ind regnes 
til dagsværdi. Ændringer i dags værdi  indregnes i 
årets resultat under finansielle  indtægter og om-
kostninger. For børsnoterede værdipapirer an-
vendes lukkekursen.

Solgte værdipapirer, hvor der samtidig med salget 
er indgået aftale om tilbagekøb (repo- forretning), 
indregnes på afregningsdagen i balancen, som 
om værdipapirerne fortsat er i beholdning. 
 Tilbagekøbsforpligtelsen indregnes under gæld 
til kreditinstitutter. Forskellen mellem salgs- og 
købskurs indregnes i årets resultat.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante behold-
ninger og indeståender i pengeinstitutter.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter udskudt skat, 
 pensionsforpligtelser, reetablering af anlægs-
aktiver og øvrige hensatte forpligtelser. Hensatte 
forpligtelser indregnes og måles som det bedste 
skøn over de omkostninger, der er nødvendige 
for på balancedagen at afvikle forpligtelserne.

Pensions- og øvrige hensatte forpligtelser med 
 forventet forfaldstid ud over et år fra balance-
dagen måles til tilbagediskonteret værdi. 
 Regulering af pensionsforpligtelser indregnes 
 direkte over egenkapitalen.

Garanti forpligtelser  omfatter forpligtelser til 
 udbedring af fejl og mangler inden for garanti-
perioden. Når det er sand synligt, at de totale 
 omkostninger vil over stige de  totale indtægter på 
et igang værende  arbejde for  fremmed  regning, 
hensættes til  dækning af det samlede tab, der 
 påregnes på det pågældende arbejde.

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter mv. måles på tids-
punktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til 
det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger.

Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortise-
ret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem 
provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle 
værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultat-

opgørelsen over låneperioden som en finansiel 
omkostning ved anvendelse af den effektive 
 rentes metode.

Investeringsbidrag omfatter akkumulerede 
ind betalinger for nettilslutning reduceret for 
 akkumuleret indtægtsførsel.

Tilgang svarer til  indbetalinger for tilslutninger in-
deværende år og indtægtsførelsen sker i takt med 
den tilsvarende afskrivning af anlægsaktivet.

Indtægtsførsel sker over 20 til 100 år.

Kortfristede gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld 
til leverandører, tilknyttede virksomheder samt 
 anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Takstmæssige mellemværender med kunderne
TREFOR Varme og TREFOR El-net er omfattet 
af henholdsvis Lov om Varmeforsyning og Lov 
om Elforsyning, hvilket medfører, at årets over-
/ underdækning tilbagebetales til kunderne. 
 Akkumuleret over-/underdækning med  kunderne 
er indregnet som henholdsvis tilgodehavender 
og gæld.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet  under 
 forpligtelseromfatter modtagne indtægter til 

 resultatføring i efterfølgende regnskabsår. 
Periode afgrænsningsposter måles til kostpris.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen 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 investerings akti-
viteter omfatter betalinger i forbindelse med 
køb og salg af virksomheder, aktiviteter og 
 finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, 
for bedring og salg mv. af immaterielle og 
materi elle anlægs aktiver, herunder anskaffelse 
af  finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansierings akti-
viteter omfatter optagelse af lån, indgåelse 
af finansielle leasingaftaler, afdrag på rente-
bærende gæld, køb af egne aktier samt betaling 
af  udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kort-
fristede værdipapirer, som uden hindring kan 
 omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der 
kun er ubetydelige risici for værdiændringer med 
fradrag af kortfristet bankgæld.
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