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PÅ RETTE VEJ
Såvel mennesker som virksomheder har godt af 
at stoppe op og tænke over, om man er inde i 
den rette udvikling. EWII har i de senere år haft et 
højt udviklingstempo i forretningsområderne og 
har også igangsat aktiviteter, der ikke naturligt hø-
rer til vores kerneforretning. Tempoet har været 
medvirkende til, at organisationen er blevet pres-
set, og de økonomiske resultater har været util-
fredsstillende.

2017 blev et turbulent år, hvor EWII desværre på 
negativ vis ramte avisernes overskrifter, og hvor 
den opståede turbulens kulminerede med både 

formandens og den administrerende direktørs af-
gang midt på sommeren.

De økonomiske resultater for året er ikke tilfreds-
stillende, og det ser vi på med stor alvor i besty-
relsen. Koncernresultatet blev et underskud på 
14 MDKK. Et resultat, som vi dog kunne have for-
bedret med 150 MDKK, såfremt vi havde valgt at 
udnytte indtægtsmulighederne fuldt ud i vores 
elnet- og vandselskaber. Det har vi undladt, og 
i stedet giver vi vores kunder Danmarks laveste 
elnetpriser og har undladt at opkræve det faste 
abonnement, som ellers er praksis i branchen. 

Bestyrelsesformand i EWII, 
Jørn Limann 
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Det skaber en synlig og mærkbar værdi hos alle 
vores kunder.

Vi har fået trimmet ledelsen og stiller nu skarpt på 
kernevirksomheden og reducerer engagementet i 
aktiviteter uden for vores kerneområde. Samtidig 
skærper vi indsatsen for at udvikle virksomheden 
inden for nye teknologier i de discipliner, hvor vo-
res dygtige medarbejdere har de største styrker.

ANSVAR FOR FREMTIDEN
I 2017 fejrede vi koncernens 150 års jubilæum. I 
koncernens 150 års historie har der været fokus 
på innovative og bæredygtige løsninger til gavn 
og glæde for udviklingen i Trekantområdet. Som 
Trekantområdets energiselskab har vi taget an-
svar for fremtiden og blandt andet investeret i en 
stærk infrastruktur, som vi driver med stor effekti-
vitet. 

I vores fejring af jubilæet lagde vi vægt på at skabe 
et symbol, som bidrager positivt til lokalområdet, 
og som symboliserer vores fokus på at skabe en 
bæredygtig fremtid for de næste generationer. 
Derfor er vi stolte af at have plantet ”Evigheds-
skoven” i foråret, som med ca. 65.000 træer og 
buske bidrager til at beskytte grundvandet i et af 
vores indvindingsområder i Kolding. Skoven er 
et af vores mange grønne og klimavenlige aftryk, 
men det er også en gave til borgerne, der kan 
se frem til et rekreativt skovområde, som mange 
kommende generationer kan få glæde af. 

ARVEN
I et jubilæumsår er det på sin plads at huske på 
og respektere EWIIs oprindelse ud fra en sam-
menslutning af kommunale forsyningsselskaber 

i vand-, varme- og elsektoren. En meget stor del 
af virksomhedens aktiver er som følge af denne 
arv lagt i jorden som rør og kabler i hele Trekant-
området. Og seneste skud på stammen er bred-
båndskablerne, der efterhånden dækker mere 
end 100.000 husstande. Det er EWIIs fornem-
meste opgave at sikre en effektiv, fremtidssikret 
forsyning i Trekantområdet. Det opnås kun, hvis 
vi til stadighed udvikler virksomheden ved at være 
på forkant med ny teknologi og tænker innovativt.

EWII er i dag en moderne virksomhed med stort 
udviklingspotentiale, og da virksomheden ikke 
skal tænke på udbytte til aktionærer eller andels-
havere, kan hele overskuddet anvendes til at 
opretholde lave forsyningspriser, skabe arbejds-
pladser og bidrage til den digitale og bæredygtige  
udvikling i Trekantområdet. Dermed skaber vi 
værdi og vækst til gavn for alle borgere og virk-
somheder i Trekantområdet.

EN SYNLIG VIRKSOMHED
Vi ser ind i en spændende fremtid, og i bestyrel-
sen har vi besluttet, at EWII skal være en fore-
gangsvirksomhed blandt energiselskaberne. Vi vil 
sikre synlighed og åbenhed, og vi vil arbejde med 
god selskabsledelse, så vi er tydelige, bevidste og 
transparente i, hvad vi gør, og hvad vi ikke gør. 

 
Vi har valgt at give vores  
kunder Danmarks laveste  
elnetpriser og har undladt at 
opkræve det faste abonne-
ment, som ellers er praksis i 
branchen.
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Derfor rapporterer vi også allerede i denne års-
rapport på branchens nye anbefalinger for god 
selskabsledelse. 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke repræ-
sentantskabet for opbakning og aktiv deltagelse 
i året, der er gået, og også takke medarbejderne 
for deres store engagement. I bestyrelsen ser vi 
frem til vores fælles fremtid. 

God fornøjelse med EWII Koncernens  
årsrapport 2017. 

Jørn Limann
Bestyrelsesformand
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MED HISTORIEN
I BAGAGEN
Jeg har engang begået magtmisbrug. Det var til en 
jubilæumsfest i en yngre virksomhed. Jeg grund-
lagde Institut for Bagklogskab uden at rådføre mig 
med nogen. Uden tilladelse. Jeg tog initiativ til at 
etablere forskningsområdet “Fremtidig bagklog-
skab” – læren om det, man i dag kan forudse, se-
nere vil fremstå dumt i bagklogskabens klare lys.

LÆRING 
EWII har været gennem et turbulent 2017. Ledel-
sesmæssigt og økonomisk har det været et år, 
man nemt kan være bagklog om. Det kan vi bare 

ikke bruge til så meget. Det væsentlige må være, 
at vi af 2017 lærte det rigtige.

Når vi driver forretning, gør vi os vurderinger af 
fremtiden, af kundernes behov, konkurrenternes 
adfærd og teknologiens muligheder. Vi tager risici 
– større eller mindre. Derfor vil der en gang imel-
lem også være noget, der ikke lykkes. Så længe 
det gennemsnitligt går godt, kan vi leve med vores 
fejl. Klarer vi os bedre end gennemsnittet, får vi 
ros. EWII havde ikke et godt 2017. Vi præsterede 
under gennemsnittet, og i bagklogskabens klare 

Adm. direktør i EWII, 
Lars Bonderup Bjørn
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lys er der ting, der ikke skulle være gjort. Men fej-
len var ikke, at der blev taget risici. Fejlen var ikke, 
at vi vovede noget. Fejlen var, at vi ikke stoppede 
i tide og i nogle tilfælde kastede gode penge efter 
dårlige. Det er nemt at være bagklog, men knapt 
så nemt at vurdere, hvad der er rigtigt, når be-
slutninger skal træffes. Det er trods alt fortidens 
risiko tagning, der har ført til den rigdom, vores 
samfund præsterer i dag.

Bag de beslutninger 2017 blev kendt for ligger 
også en helt masse rigtige beslutninger. Impone-
rende høj sikkerhed i vores elnet, varmeforsyning 
og vandforsyning. Danmarks billigste elnet. En 
føde varecertificeret vandforsyning. Hvor mange 
kan præstere det?  

Bag de beslutninger, der ud ad til har kastet skyg-
ger over EWII i 2017, ligger medarbejdere med 
et stort engagement, med indsigt og vid. Med-
arbejdere der til familiesammenkomster, hos køb-
manden, i byen - over alt er blevet konfronteret 
med en ansvarlig ledelses gerninger. Midt i den 
præsta tion, der i 2017 var under gennemsnittet, 
må vi ikke glemme alt det, der blev gjort rigtigt. En 
del af vores læring er at tage det gode med.

FOREGANGSVIRKSOMHED
En af de gode ting, der kom ud af 2017 var beslut-
ningen om, at EWII vil være foregangsvirksomhed 
blandt energiselskaberne, der ukærligt omtales 
ved deres elkonger og herreløse penge. I EWII 
har vi ikke herreløse penge. Repræsentantskab, 
bestyrelse og ledelse indgår i en styringsstruktur, 
der nok kan forbedres, men som trods alt rum-
mer et helt sædvanligt hierarkisk tilsyn.  

Jeg er ikke konge. Jeg er ansat administrerende 
direktør underlagt sædvanlige vilkår, og jeg refe-
rerer til en ansvarlig bestyrelse, hvis sammensæt-
ning jeg ikke bestemmer. Ingen styringsstruktur 
og ingen grad af professionalisme fritager mig 
for at disponere inden for vedtægtsmæssige ret-
ningslinjer fastlagt af repræsentantskabet og be-
styrelsens anvisninger. Ingen styringsstruktur og 
ingen grad af professionalisme fritager mig for 
personligt ansvar, for krav om ordentlighed og 
forventning om åndelig beskaffenhed i øvrigt. 

Men trods alle gode intentioner kommer jeg også 
til at lave fejl. Det væsentlige er, at jeg får rettet 
fejlene eller skabt noget, der kan afbøde og over-

 
 Midt i den præstation, der i  
2017 var under gennemsnittet,  
 må vi ikke glemme alt det, der  

 blev gjort rigtigt. En del af  
 vores læring er at tage det    
 gode med. 

 
 Når vi driver forretning, gør vi  
os vurderinger af fremtiden,  
af kundernes behov,  

 konkurrenternes adfærd og   
 teknologiens muligheder. 
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skygge dem. Da jeg begik magtmisbrug til en ju-
bilæumsfest, skyndte jeg mig selv at rette fejlen. 
Institut for Bagklogskab blev nedlagt ved den 
samme fest, som det blev oprettet.

ÅBENHED
En af tidens store dagsordener er åbenhed, og 
som foregangsvirksomhed vil EWII også rykke sig 
i den retning. Der kan være konkurrencemæssige 
hensyn, personrelaterede spørgsmål og ordent-
lighed i den rækkefølge information skal frigives, 
men åbenhed skal tilstræbes. Energiselskaberne 
er blevet kritiseret for ikke at ville offentliggøre 
 direktørlønninger. EWII er et energiselskab. Jeg af-
lønnes med 2.800.000 kr. årligt samt en bil inden 
for en skattepligtig ramme på 800.000 kr. Jeg har 
ingen bonusordning og modtager ingen pension. 

Jeg har engageret mig i noget, jeg selv synes, er 
vigtigt: at skabe ordentlighed og ansvarlighed og 
deltage i skabelsen af et bæredygtigt, grønnere 
samfund. Som alle medarbejdere hos EWII er jeg 
stolt af at tage del i udviklingen af vores samfund. 

Lars Bonderup Bjørn
Adm. direktør
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får kunderne i besparelser 

BILLIG INFRASTRUKTUR

118.000 
gange benyttede vores  

kunder selvbetjeningen på EWII.com

287,3 
GWh
produceret på 53 VINDMØLLER =  
71.000 gennemsnitsfamiliers årsforbrug

99,995%
oppetid på ELNETTET

Fejring af 150 års jubilæum  
med arrangementer i  
Trekantområdet

72
Resultat før skat

MDKK
256 

EBITDA

-14
Resultat efter skat

NYTÆNKNING SIDEN 1867

65.000 
træer og buske plantet i 

EVIGHEDSSKOVEN

150MIO
DKK

Ny direktør og ny 
selskabsstruktur

MDKK MDKK
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*Under stiftelse 

**Forventet placering

KONCERNOVERSIGT

EWII 
ADMINISTRATION A/S

100 %

KOMPLEMENTAR- 
SELSKABET  

EWII INVEST APS

100 %

K/S EWII INVEST 1

100 %

K/S EWII INVEST 2

100 %

TREFOR
EL-NET A/S

100 %

DANSK ENERGI NET

3,10 %

TREFOR
VAND A/S**

100 %

TREFOR
VARME A/S

100 %

EWII FIBERNET A/S

100 %

TREFOR
TEKNIK A/S

100 %

EWII A/S*

100 %

TREFOR  
INFRASTRUKTUR A/S*

100 %

EWII 
PRODUCTION A/S

100 %

DIGIZUITE A/S

35 %

EWII 
FUEL CELLS A/S

100 %

EWII
FUEL CELLS LLC

100 %

EWII
ENERGI A/S

100 %

ENERGI
DANMARK A/S

16,49 %

NIANET A/S

14,57 %

EWII 
BREDBÅND A/S

100 %

STENSÅSA
VINDKRAFT AB

100 %

LERKAKA
VINDKRAFT AB

100 %

EWII SCHENKENBERG 
APS

100 %

SCE WIND MESCHEDE 
MANAGEMENT GMBH

100 %

SCE WIND MESCHEDE 
GMBH & CO. KG 

HAMBURG

100 %

EWII LUDWIGSDORF 
GMBH & CO. KG

100 %

EWII 
TELECARE A/S

100 %

EWII 
MOBILITY A/S

100 %

EWII 
TEKNIK A/S

100 %

MIDTJYSK
KØLESERVICE A/S

100 %

Kommercielle selskaber

Medejede selskaber

Infrastruktur selskaber

1. januar 2018
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PÅTEGNINGER
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet 
og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  
1. januar – 31. december 2017 for EWII. Års-
rapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabs loven. Vi anser den valgte regnskabs-
praksis for hensigtsmæssig således, at årsrappor-
ten giver et retvisende billede af koncernens og
 

Morten Hansen
1. næstformand

Leif Jacobsen
2. næstformand 

Anders Skovdal
Bestyrelsesmedlem 

Allan Buch
Bestyrelsesmedlem

Bent Klindt Andersen
Bestyrelsesmedlem

Charlotte Uhrskov
Bestyrelsesmedlem

Christian Holmgaard
Bestyrelsesmedlem 

Erling Hansen
Bestyrelsesmedlem

Henning Due Lorentzen
Bestyrelsesmedlem

John Kaare
Bestyrelsesmedlem 

Knud Erik Langhoff
Bestyrelsesmedlem 

Lotte Vestergaard
Bestyrelsesmedlem

Merete K. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Per Bødker Andersen
Bestyrelsesmedlem 

Per Vinding Nielsen
Bestyrelsesmedlem 

Søren Rahbech
Bestyrelsesmedlem

Jørn Limann
Bestyrelsesformand

Lars Bonderup Bjørn
Adm. direktør 

Jens Christian Sørensen
Økonomidirektør

moderselskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet 
af koncernens og selskabets aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 2017. 

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets 
godkendelse. 

Kolding, den 11. april 2018
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Til repræsentantskabet i EWII

KONKLUSION
Vi har revideret koncern- og årsregnskabet for 
EWII for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis,  
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 
pengestrømsopgørelse og noter. Koncern- og års-
regnskabet ud arbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncern- og årsregn-
skabet giver  et retvisende billede af selskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
decem ber 2017, samt at resultatet af selskabets 
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret  
1. januar - 31. december 2017 er i overensstem-
melse 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 koncern- og 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i 
overensstemmelse med internationale etiske reg-
ler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-

hold til disse regler og krav. Det er vores opfattel-
se, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion.

LEDELSENS ANSVAR FOR  
KONCERN- OG ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
koncern- og årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes  
besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af koncern- og årsregnskabet 
er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 
evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold 
vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant 
samt at udarbejde koncern- og årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre led elsen enten har til hensigt at likvi-
dere sel skabet, indstille driften eller ikke har an-
det realistisk alternativ end at gøre dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN 
AF KONCERN- OG ÅRSREGNSKABET
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
koncern- og årsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejl information, uanset om denne skyl-

DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS PÅTEGNING 
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des besvigelser eller fejl og at afgive en revisions-
påtegning med en konklusion. Høj grad af sikker-
hed er et højt  niveau af sikkerhed, men er ikke en 
garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinforma-
tion, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af kon-
cern- og årsregnskabet.
 
Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen.  

Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent- 
 lig fejlinformation i koncern- og årsregnskabet,  
 uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,  
 udformer og udfører revisionshandlinger som   
 reaktion på disse risici samt opnår revisions -  
 bevis, der  er tilstrækkeligt og egnet til at danne  
 grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke  
 at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget  
 af besvigelser er højere end ved væsentlig  
 fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser  
 kan omfatte sammensværgelser, dokument-  
 falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller  
 tilsidesættelse af intern kontrol.

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

 revisionshandlinger, der er passende efter om- 
 stændighederne, men ikke for at kunne udtryk- 
 ke 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   
 koncern- og årsregnskabet på grundlag af regn- 
 skabsprincippet om fortsat drift er passende,   
 samt om der på grundlag af det opnåede 
 revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbund- 
 et med begiven heder eller forhold, der kan  
 skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at   
 fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er 
 en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-  
 onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger  
 herom i koncern- og årsregnskabet eller, hvis   
 sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,  
 modificere vores  konklusion. Vores konklusion - 
 er er baseret på det revisionsbevis, der er  
 opnået frem til datoen for vores revisionspåteg- 
 ning. 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 koncern- og årsregn-
 skabet, herundernoteoplysningerne, samt om   
 koncern- og årsregnskabet afspejler de under-  
 liggende transaktioner og begivenheder på en  
 sådan måde, at der gives et retvisende billede   
 heraf.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM  
LEDELSESBERETNINGEN
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  
Vores konklusion om koncern- og årsregnskabet 
omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker 
ingen form for konklusion med sikkerhed om  
ledelsesberetningen.  

I tilknytning til vores revision af koncern- og års-
regnskabet er det vores ansvar at læse ledelses-
beretningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberet ningen er væsentligt inkonsistent 
med koncern- og årsregnskabet el  ler  vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes 
at indeholde væsentlig fejl information.  
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledel-
sesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.  

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

Kolding, den 11. april 2018.

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56

Johnny Normann Krogh
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 9692

Per Schøtt
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 28663
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HOVED-  
OG NØGLETAL
UDVIKLING I ØKONOMISKE FORHOLD 
– HERUNDER ÅRETS RESULTAT 2017
EWII Koncernen realiserede i 2017 et under-
skud på 14 MDKK efter skat og et overskud på 
72 MDKK før skat, hvilket er et resultat under det 
budgetterede. Resultatet er ikke tilfreds stillende.

Resultat før skat er påvirket med 140 MDKK pga. 
indregning af opkrævningsretten i TREFOR Vand 
A/S. Det er som følge af skatteprøvesagerne i 
vandsektoren. 

Flere af forretningsområderne har ikke skabt 
de forventede resultater. Resultatet er påvirket 
af nedskrivninger i udviklingsselskaberne EWII 
 Telecare A/S, EWII Mobility A/S og EWII Fuel Cells 
A/S på samlet 34 MDKK, nedskrivning på en vind-
møllepark på 5 MDKK samt skrotning af anlæg i 
TREFOR Vand A/S på 15 MDKK.

EWII Invest realiserede et overskud på 139 MDKK, 
hvilket er tilfredsstillende i forhold til markeds-
forholdene og den risikoprofil, der er valgt. Årets 
afkast af de finansielle investeringer svarer til en 
forrentning på 6,6 % af kapitalen.

Nettoomsætningen udgjorde 1.474 MDKK i 2017, 
hvilket er 173 MDKK mindre i forhold til 2016. 
Dette er effekten af engrosmodellens ind førelse 
1. april 2016, hvorefter 312 MDKK i PSO-tillæg og 

afgifter ikke længere medregnes i nettoomsætnin-
gen. 

Resultatet skal ses i lyset af, at der er givet 65 
MDKK i rabat til kunderne i TREFOR El-net A/S, at 
TREFOR Vand A/S har opkrævet 75 MDKK mindre 
end prisloftet, samt at kunderne har fået yder-
ligere 10 MDKK i rabat, da betalingsgebyr ikke op-
kræves.

EWII har præsteret et positivt driftsresultat,  
EBITDA på 256 MDKK.

BALANCE OG EGENKAPITAL
Koncernbalancen i 2017 er på 9.853 MDKK. Egen-
kapitalen, som udgør 4.672 MDKK i 2017, er 46 
MDKK mindre end sidste år. Dette skyldes regule-
ringer i egenkapitalen i de associerede og tilknyt-
tede virksomheder.
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KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL
i TDKK

2017 2016 2015 2014 2013

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning  1.474.167  1.646.655 2.240.162  2.250.835  2.227.229 

Resultat af ordinær primær drift  2.249  (105.685) 86.477  47.813  45.736 

Resultat før finansielle poster 6.191  (99.150) 90.579  40.320  31.012 

Finansielle poster, netto  60.286 122.472 1.275  109.760  85.792 

Resultat før skat  71.574  48.110 91.854  150.080  114.316 

ÅRETS RESULTAT  (13.655)  94.242 91.914  159.930  105.906 

BALANCE

Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver  475.018  323.651  373.118  431.258  742.978 

Egenkapital  4.672.390  4.718.549 4.714.458  4.612.483  4.513.272 

BALANCESUM  9.853.086  9.804.648 9.719.473  9.819.639  10.733.055 

ANTAL HELTIDSANSATTE I GENNEMSNIT  526  550 637  622  520 

NØGLETAL

Bruttomargin  0,2 %  (6,4 %) 3,9 %  2,1 %  2,1 % 

EBITDA  1)        255.578 250.491  494.545  399.254  369.796 

Overskudsgrad  0,4 %  (6,0 %)  4,0 %  1,8 %  1,4 % 

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

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

Forrentning af egenkapital  (0,3 %)  2,0 % 2,0 % 3,5 %  2,4 % 

 1) Uden indregning af forskydning i takstmæssige underdækning i TREFOR Vand A/S.
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PRÆSENTATION/HOVEDAKTIVITET  
EWII Koncernen er en af Danmarks største mul-
tienergikoncerner. Sammen med vores ca. 520 
medarbejdere leverer vi el, fjernvarme, frisk drik-
kevand og fiberbredbånd i Trekantområdet. Der-
udover tager vi aktivt del i udviklingen af fremti-
dens klimavenlige energiteknologier – herunder 
vindstrømproduktion, elkøretøjer samt brænd-
selsceller – og velfærdsteknologiske løsninger. Vi 
sælger energi og tilbyder energirådgivning, tekni-
ske løsninger og køleteknik.

EWII Koncernens vision er, at vi gennem kom-
merciel vækst vil 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.

Vores mission er, som privat virksomhed med re-
spekt for miljø og stærke værdier, at skabe kvalitet 
og innovation i ind- og udland med kunden i cen-
trum. 

Kort sagt ønsker vi at skabe værdi for  
vores kunder og det lokalområde, som vi  
er en del af. 

LEDELSESBERETNING
– ET HELT SÆRLIGT ÅR
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2017 blev på mange måder et ganske særligt år 
med begivenheder af historisk karakter for  
koncernen.

KONCERNENS 150 ÅRS JUBILÆUM
EWII Koncernen udspringer af det første vand-
værk i Vejle i 1867, og lige siden har vi haft fokus 
på innovative og bæredygtige løsninger til gavn 
og glæde for udviklingen i Trekantområdet. Dette 
blev blandt andet beskrevet i den store jubilæ-
umsbog ”En energisk historie – EWII i 150 år”, som 
vi udgav 1. januar 2017. Bogen fortæller om den 
udvikling, der dels er sket med Trekantområdet 
og dels med EWII Koncernen siden virksomheden 
skabte den første vandforsyning i Vejle. Bogen var 
forløsningen på halvandet års research og skrive-
ri, og den blev flot modtaget og fint anmeldt.

EWII Koncernens 150 års jubilæum den 1. juli 
2017 blev fejret med en række aktiviteter i første 
halvdel af året. 

En af aktiviteterne var plantning af Evighedssko-
ven, som med sine mere end 65.000 træer og 
buske bidrager til at beskytte grundvandet i ind-
vindingsområdet og vandboringerne på Truds-
bro Kildeplads i Kolding. Med Evighedsskoven kan 
borgerne se frem til et rekreativt, bynært skovom-
råde som ramme om skovture og naturbesøg.
 
NYT KONCERNNAVN
Vores nye koncernnavn – EWII - blev taget i an-
vendelse i 2016, og i 2017 gjorde vi en stor ind-
sats for at markedsføre og positionere det nye 
brand.

VÆSENTLIGE  
BEGIVENHEDER I 2017 
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Kunderne tog rigtig godt imod det nye navn, men 
vi oplevede også en naturlig forvirring og usikker-
hed blandt vores kunder og i vores omverden, 
idet koncernen stadig rummer forretningsområ-
der, der indeholder vores tidligere koncernnavn, 
TREFOR. 

Denne kommunikationsopgave har vi arbejdet 
med hen over hele 2017, og vores målinger viser, 
at kendskabet til vores navn er støt stigende. 

RESULTATMÆSSIG UDVIKLING I 2017 
Resultatet for den samlede koncern er ikke til-
fredsstillende og udgør et underskud på 14 MDKK 
efter skat. Dette skyldes forskellige forhold i de 
enkelte forretningsenheder, men forretningerne 
er generelt kendetegnet ved, at salget ikke har 

været tilfredsstillende, og der er behov for øget 
omkostningsbevidsthed.  

LEDELSESSKIFTE
I sommeren 2017 fratrådte den administrerende 
direktør Knud Steen Larsen, og ved udgangen af 
året blev den nye administre   r ende direktør, Lars 
Bonderup Bjørn, ansat med tiltrædelse 1. januar 
2018. 

I løbet af sommeren trak daværende bestyrelses-
formand Steen Dahlstrøm sig, og repræsentant-
skabet valgte Jørn Limann som ny bestyrelsesfor-
mand. 

Lars Bonderup Bjørn (tv.) tiltrådte som adm. direktør 
den 1. januar 2018, og Jørn Limann (th.) blev valgt til 
bestyrelsesformand den 15. august 2017.

Læs mere om udviklingen i økonomiske forhold
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NY SELSKABSSTRUKTUR 
I 2017 besluttede vi at foretage en tydelig op-
splitning af koncernens infrastrukturelle og kom-
mercielle aktiviteter gennem en ny selskabsstruk-
tur, som træder i kraft med virkning fra 1. januar 
2018. 
 
Formålet er at sikre en adskillelse, der imødekom-
mer de nye politiske krav om, at infrastruktur sel-
skaberne har selvstændig identitet. Derfor struk-
tureres koncernen i to søjler:  

•  TREFOR Infrastruktur A/S, som holdingselskab  
 for infrastrukturselskaberne og
• EWII A/S, som holdingselskab for de  
 kommercielle aktiviteter

Vi ser en udvikling over hele landet, hvor fiber-
nettet får en så fremtrædende placering, at der 
frivilligt eller med myndighedernes hjælp må for-
ventes at blive åbnet op for alle aktører. Det skridt 
tog vi allerede for tre år siden, hvor vi åbnede vo-
res fibernet op for andre indholdsleverandører. 

I forbindelse med vores nye selskabsstruktur har 
vi valgt at dele vores bredbåndsselskab op i to 
selskaber og dermed gøre denne adskillelse af ak-
tiviteter endnu tydeligere.  

Bredbåndsselskabet er således delt op i to 
selskaber:
• EWII Fibernet A/S, som ejer ledningsnettet og  
 sælger engros-fiber til forskellige indholds- 
 leverandører. Vi har samtidig valgt at samle   
 alle fiberteknikerne i dette selskab. 
• EWII Bredbånd A/S, som er et rent 
 salgsselskab, der køber engrosproduktet hos  
 EWII Fibernet A/S.

På tilsvarende vis har vi opdelt EWII Teknik A/S i to 
selskaber: 
• TREFOR Teknik A/S, som er et internt service-  
 selskab, der indeholder de kernekompetencer,  
 som er nødvendige for at drive vores  
 infrastruktur på el, vand og varme.
• EWII Teknik A/S varetager eksternt salg    
 og opgaveløsning.

Med denne nye selskabsmæssige og regnskabs-
mæssige omdannelse af selskaberne går EWII 
foran i branchen, som eksempel på hvordan den 
funktionelle adskillelse, som loven kræver, kan ud-
møntes i praksis.

Se EWIIs koncernoversigt
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UDVIKLING I  
LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD 
2017 bød på ny lovning inden for flere af vores  
infrastrukturelle brancheområder. 

LOVGIVNING PÅ ELNETOMRÅDET

Lovgivning om selvstændig identitet 
De nye regler vedrørende elnetvirksomhedernes 
særskilte identitet blev vedtaget i juni 2017 med 
implementeringsfrist den 1. juli 2018. Reglerne 
medfører, at elnetselskaberne skal have særskilt 
identitet, som sikrer, at der er en klar og tydelig 
adskillelse af navn og logo mellem elnetvirksom-
heden og elhandelsselskabet samt koncernen.

EWII Koncernen er på forkant med disse nye reg-
ler og har implementeret de nødvendige ændrin-
ger, så vi lever op til bekendtgørelsen. Det betyder 
blandt andet, at vi har skiftet navn på koncernen 
og de kommercielle selskaber i koncernen, såle-
des at der ikke er navnemæssig sammenfald. Der-
udover har vi implementeret en tydelig funktionel 
opsplitning af selskaberne i den nye selskabs-
struktur, der trådte i kraft 1. januar 2018.  

Økonomisk regulering
Ved årsskiftet blev der offentliggjort en bekendt-
gørelse for elnetvirksomheder, som beskriver, 
hvorledes det fremadrettede økonomiske grund-
lag for de danske elnetvirksomheder udmøntes. 
Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for, hvor 
meget elnetvirksomhederne i alt kan opkræve 
hos elnetkunderne for at dække omkostningerne 
ved at drive elnettet, herunder omkostninger til 
at investere i at elnettet fungerer, og levere god 

service til både elforbrugere og elproducenter. 
Bekendtgørelsen har virkning fra 1. januar 2018, 
men skal implementeres over de kommende år. 

Energitilsynet har i 2017 ikke gennemført en 
bench mark af den økonomiske effektivitet i el-
netselskaberne, idet den ovennævnte økonomi-
ske regulering indføres fra 2018. Til gengæld har 
tilsynet indført en generel effektivisering på 0,9 % 
for alle elnetvirksomheder, der for TREFOR  El-net 
betyder en reduktion i indtægtsrammen på 0,5 
MDKK.

Sammenligning af kvalitet
Der er gennemført en sammenligning af kvali-
tetsniveauet for alle elnetvirksomheder, der viser, 
at TREFOR El-net fuldt ud lever op til kvalitets-
kravene. 

IT- og cybersikkerhed
Generelt er der et øget nationalt fokus på cyber-
sikkerhed, og der er kommet en ny bekendtgørelse 
i foråret 2017, der angiver et større fokus på  
kritisk infrastruktur. 

Der er krav om, at elnetselskabet skal have en 
sikkerhedstjeneste, der monitorerer trussels-
niveauet løbende og genopretter driften efter 
nedbrud. I TREFOR El-net har vi derfor bl.a. fået 
vurderet vores modenhedsniveau af eksterne 
konsulenter. Ud fra den vurdering er der sat fo-
kus på at opgradere de områder, der blev vur-
deret for lavt. Det betyder blandt andet en øget 
indsats for at dokumentere og standardisere 
processer og procedurer samt at forbedre disse 
løbende. Vi har indgået en aftale om pro- og re-
aktive sikkerhedstjenester, som er godkendt af 
Energistyrelsen. 

Se mere  i afsnittet 'Ny selskabsstruktur'
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I 2017 har der været et stort fokus på at modne 
EWIIs generelle it-sikkerhed, og vi har arbejdet på 
modstandsdygtighed, dvs. vores evne til at mod-
stå ondsindede angreb som virus, hackere og an-
det. Dette omfatter blandt andet implementering 
af yderligere tekniske it-kontroller, som skal dan-
ne grundlag for et sikkert og stabilt it-miljø.

LOVGIVNING PÅ VAND- OG VARMEOMRÅDET

Der blev implementeret en ny økonomisk regule-
ring og rammevilkår på vandområdet fra 1. januar 
2017. 

Det er ligeledes politisk besluttet, at der skal ind-
føres ny økonomisk regulering og rammevilkår på 
varmeområdet. Reguleringen er imidlertid ikke 
implementeret endnu, men indfases i perioden 
2018-2020.

NY ELLER ÆNDRET LOVGIVNING PÅ VEJ

Persondataforordning
Den 25. maj 2016 blev den nye persondataforord-
ning fra EU vedtaget. Den træder i kraft den 25. 

maj 2018 og medfører, at man som virksomhed 
har et stort ansvar og flere forpligtelser i forbin-
delse med behandlingen af personoplysninger. I 
EWII Koncernen er vi godt i gang med for arbejdet, 
så vi kan efterleve kravene i Persondataforord-
ningen. Det er et omfattende arbejde med blandt 
andet kortlægning af persondata oplysninger og 
persondataflows i hele koncernen.

Energispareordning
Den bestående energispareordning er under  
politisk revurdering, og der er derfor usikkerhed 
omkring den fremadrettede håndtering af energi-
besparelser. 

Afgiftssystemet
Det danske afgiftssystem er af stor betydning for 
rentabiliteten i forskellige energiformer og udvik-
lingen i forbrugerpriserne. Myndighederne har 
gennemført en række afgiftsanalyser, som må for-
ventes at få betydelig indflydelse på afgiftssyste-
met fremadrettet.
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5

EWII Koncernen 
skaber værdi for Trekant-

området ved at:

Solidt  
kapitalgrundlag

DISTRIBUTION & 
PRODUKTION 

DRIFT &  
VEDLIGEHOLDELSE

SALG &  
KUNDESERVICE

• Indvinding og   
 distribution af  
 rent drikkevand

• Distribution af   
 varme, el og  
 fiber

• Drift og vedlige- 
 holdelse af  
 infrastruktur

Salg af:
• El
• Vand
• Varme
• Fibernet

• Produktion af   
 vindstrøm

• Drift og vedlige- 
 holdelse af  
 vindmøller

Salg af:
• Grøn vindstrøm

Produktion af:  
• Komponenter til  
 brændselsceller
• TRIPL til grøn   
 transport
• Software til  
 telemedicin

Drift og vedlige- 
holdelse af:
• Produktions- 
 anlæg 
• TRIPL
• Software

Salg af:
• Komponenter til  
 brændselsceller
• TRIPL
• Telemedicinske  
 løsninger

• Tekniske  
 serviceaftaler 
• Teknisk support  
 af Bredbånds-
 kunder

Kundeservice 

Salg af:
• El og gas
• Energirådgivning
• Tekniske løsninger
• Indholdstjenester   
 til fiber 
• Køleservice

VÆRDISKABELSERESSOURCER FORRETNINGSAKTIVITETER
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Medarbejdere 
– som er 

positive, ordentlige 
og nyskabende

Interessenter

Innovativ kultur 
– hvor vi udvikler, 

tænker nyt og sikrer 
en bæredygtig 

fremtid

Operere efter kommercielt  
forsvarlige principper

Sikre økonomisk effektivitet  
i hele værdikæden

Sikre høj leveringssikkerhed

Operere under 
etisk forsvarlige principper

Have høj fokus på en 
bæredygtig miljøindsats 

FORRETNINGSMODEL
Vores forretningsmodel har i de seneste år været 
bygget op om, at vi i EWII Koncernen arbejder på 
tværs af værdikæden inden for forretningsområ-
derne Infrastruktur, Produktion, Ny Teknologi og 
Handel & Service. 

Baseret på vores vigtigste ressourcer ønsker 
vi at skabe værdi for vores kunder, samfund 
og med arbejdere ved at drive og udvikle vores 
forretnings aktiviteter optimalt og effektivt. 
 
Forretningsmodellen i EWII kan illustreres  
på følgende vis:

KR

24

✓
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Udover ovennævnte forretningsaktiviteter har 
EWII en ejerandel i Energi Danmark A/S, der er et 
af Nordens ledende selskaber indenfor handel 
med el samt en ejerandel i Digizuite A/S, der ud-
vikler digital asset management systemer, som 
hjælper virksomheder og organisationer med at 
håndtere digitalt indhold på tværs af interne og 
eksterne kommunikationskanaler. 

Formålet med EWIIs forretning er at skabe værdi 
for Trekantområdet – og det gør vi ved at operere 
efter kommercielle og etisk forsvarlige principper, 

sikre økonomisk effektivitet i hele værdikæden, 
sikre høj leveringssikkerhed og have højt fokus på 
en bæredygtig miljøindsats. 

Et hovedprojekt for 2018 er at udvikle koncernen 
i retning af at kunne bidrage til yderligere værdi-
skabelse i Trekantområdet.
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I 150 år har EWII bidraget til at gøre Trekantom-
rådet værd at leve og bo i. Lige siden vi i 1867 sik-
rede rent drikkevand til borgerne i Vejle med det 
første vandværk i Grejsdalen og vandforsyning til 
byen, har det for os handlet om at skabe rammer-
ne for udvikling og det gode liv. 

Gennem årene har vores koncern etableret et 
driftssikkert elnet, en miljøvenlig varmeleveran-
ce og et fremtidssikret fibernet, der er en af de 
vigtige forudsætninger for den fortsatte digitale 
udvikling. I efterhånden rigtig mange år har vores 
kerneforretning således drejet sig om at sikre den 
kvalitativt og økonomisk bedst mulige infrastruk-
tur inden for el, vand, varme, energi og kommuni-
kation, samt øvrige aktiviteter, hvor vores kompe-
tencer kan udnyttes. Hele tiden med det mål for 
øje at skabe værdi til Trekantområdet. 

Det afspejler sig i EWIIs formålsparagraf. 
I formålsparagraffen er det også beskrevet hvor 
og på hvilken måde, vi skal agere. EWII kan agere 
både lokalt, nationalt og internationalt, og gen-
nem egne datterselskaber eller i partnerskaber af 
forskellige slags. 

FORMÅLSPARAGRAF

VÆRDISKABELSE

 
Virksomhedens formål er 
at drive virksomhed inden 
for el, vand, varme, energi 

og kommunikation samt øvrige aktiviteter, hvor 
virksomhedens viden og kompetence udnyttes 
for derigennem at skabe værdi for Trekantområ-
det (defineret som de fem valgkredse jf. virksom-
hedens valgregler).  

 
Virksomheden udøver 
dens aktiviteter i ind- og 
udland. Aktiviteterne 
kan ske gennem datter-

selskaber og ved deltagelse i andre selskaber og 
fællesskaber. Al virksomhed udøves under iagt-
tagelse af kommercielle, økonomisk effektive, 
leveringssikre, etiske og miljømæssigt forsvarlige 
principper, der under behørig hensyntagen til 
virksomhedens forhold tillige tilstræber at give 
kunderne de mest optimale vilkår.
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KR

Vi skal udvikle og drive forretninger, der giver penge i kassen 
på kort eller lang sigt. Vores tilgang er at tjene så mange penge 
som muligt på vores kommercielle selskaber. Denne indtjening 
bruger vi til at sikre lave priser i vores infrastrukturselskaber. 

EWIIs stærke soliditet gør, at vi kan tænke langsigtet i vores in-
vesteringer. Vi kan optage langfristede lån på favorable vilkår, 
og det har stor betydning, når det handler om investeringer i in-
frastruktur og vindproduktionsfaciliteter, der udgør meget store 
beløb.

Vores kapitalgrundlag og ejerstruktur gør, at vi kan tillade 
os at gå ind i tålmodige investeringer. Vi har ikke en ræk-
ke  aktionærer, der kræver et udbytte inden for en kort tids-
horisont. Sådan en position er helt central, når vi overvejer og 
beslutter vores investeringer. 

I det følgende bliver det uddybet, hvad vi mener med de fem grundlæggende principper.

Lige meget hvor vi driver forretning, og lige meget med hvem, har vi fem principper, som ligger til grund for 
vores aktiviteter og værdiskabelse: 

KOMMERCIELT 
FORSVARLIGT

ØKONOMISK  
EFFEKTIVITET

LEVERINGS- 
SIKKERHED

ETISK 
FORSVARLIGT

MILJØMÆSSIGT 
BÆREDYGTIGT

EWIIS VÆRDISKABELSE I TREKANTOMRÅDET

✓

KR

24

KOMMERCIELT FORSVARLIGT 
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Flere af vores selskaber er  underlagt regule-
ringsmæssige forhold, der stiller krav til eksem-
pelvis økonomisk effektivitet og indtjenings-
loft. Andre af koncernens selskaber agerer 
i et marked, der er kommercielt og stærkt 
konkurrence udsat. 

Fælles for alle vores selskaber er derfor udfor-
dringen om at levere varer og ydelser til så lav 
en pris som muligt, med højest mulige kvalitet. 
Vi giver rabatter til vores kunder i el, vand, var-
me og kommunikationsområdet i størrelses-

orden 150 MDKK om året. De lave priser bliver 
realiseret gennem indtjening i vores kommer-
cielle selskaber, samt ved at vi undlader at  
bruge den indtægtsramme, vi har i de regule-
rede selskaber. 

For at sikre den ønskede effektivitet har vi et 
konstant omkostningsfokus i vores daglige drift 
og en stærk bevidsthed om hele værdikæden. 
Vi gør brug af automatiseringer og arbejder 
med effektivisering i alle arbejdsprocesser, 
som vi kontinuerligt forsøger at optimere.

Når vores kunder køber en vare hos os, har de 
naturligvis en forventning om, at vi ”leverer va-
ren”.  En stor del af vores leverancer til kunder-
ne er koncentreret om infrastruktur forstået 
som el-, vand-, varme- og fiberledningsnet.

Investeringer i ledningsnettet er nødvendige 
for den fremtidige forsyningssikkerhed både 
på den korte bane, men også i et perspektiv på 
30-50 år frem i tiden. Som et ansvarligt ener-
giselskab, der har til formål at sikre værdiska-
belse i Trekantområdet, er det både vores an-
svar og vores pligt, at vedligeholde, udbygge og 
fremtidssikre vores infrastruktur. 

Vi overvåger vores infrastruktur døgnet rundt, 

året rundt. Det kan ikke i sig selv garantere 
mod nedbrud eller udfald. Men vores over-
vågning betyder dels, at vi proaktivt kan vars-
le vores kunder, og dels at vi hurtigt kan sikre 
normal forsyning. Endvidere er vi hele tiden på 
forkant med infrastrukturnettets kapacitet og 
dermed behovet for udbygning eller opgrade-
ring.   

24

ØKONOMISK EFFEKTIVITET

LEVERINGSSIKKERHED

EWIIS INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR I  
TREKANTOMRÅDET DE SENESTE 10 ÅR
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✓

I EWII Koncernen har vi forskellige politikker for, 
hvordan vi skal agere på en lang række områder, 
her under investeringer, indkøb og leverandører 
samt interne personale relaterede spørgsmål. 

Som en konsekvens af den uro vores koncern 
var igennem i 2017, og de anbefalinger for god 
selskabsledelse, som branchen i slutningen af 
året præsenterede, har vi besluttet at udarbejde 
et nyt ’Adfærdskodeks’. Det er vores klare ambiti-
on, at vi vil være foregangsselskab for branchen, 
også når det handler om god selskabsledelse.

I EWII har vi som energikoncern både en væ-
sentligt interesse i og et ansvar for den grøn-
ne omstilling. En stor del af vores kerneforret-
ning er og vil i årene fremover blive påvirket 
af kravene til og resultaterne af den grønne 
omstilling. Derfor er det rettidig omhu, at vi in-
volverer os i projekter, der kan fremme netop 
denne omstilling. 

Vi investerer i forberedelse og udvikling i det 
intelligente elnet, smart grid, vi udvider vores 
produktion af vedvarende energi, og vi invol-
verer os i forskellige udviklingsprojekter, der 

handler om lagring og transport af grøn energi. 
Blandt meget andet. Igen betyder vores stærke 
kapitalberedskab, at vi kan tænke langsigtet – 
og ansvarligt – i vores investeringer i den grøn-
ne omstilling. 

Grøn omstilling og grøn energiproduktion gør 
det ikke alene. I det hele taget har vi en lang 
række indsatser indenfor klima og miljø, som vi 
rapporterer mere specifikt på.

MILJØMÆSSIGT  
BÆREDYGTIGT

ETISK FORSVARLIGT

Se mere i afsnittet 'Bæredygtighed'



EWII Årsrapport 2017

Tilbage til indholdsfortegnelsen    /    Ledelsesberetning     32

Med afsæt i egne erfaringer har koncernen i efter-
året 2017 taget forskellige initiativer, der skal brin-
ge koncernen helt i front indenfor god selskabsle-
delse. 

Bestyrelsen har arbejdet med de nye anbefalinger 
for god selskabsledelse i forsyningsvirksomheder, 

som energibranchen offentliggjorde i november 
2017. 
 
Bestyrelsen tog stilling til anbefalingerne og igang-
satte en dialog og proces i repræsentantskabet i 
efteråret, som har medført forskellige tiltag, der 
opfylder anbefalingerne. 

Et af de initiativer, som EWII Koncernen er gået 
forrest med i forhold til de nye anbefalinger, er 
den tydelige funktionelle adskillelse af koncernens 
infrastrukturelle og kommercielle aktiviteter, som 
er omtalt i afsnittet ”Ny selskabsstruktur”.

Koncernen følger allerede nu flere af anbefalin-
gerne – og de enkelte anbefalinger, som koncer-
nen fraviger, har repræsentantskabet drøftet og 
aktivt taget stilling til. 

GOD 
SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE  I FORBRUGEREJEDE FORSYNINGSKONCERNER 1

Anbefalinger 
for god 
selskabsledelse
i forbrugerejede forsyningskoncerner 

November 2017

Læs 'Anbefalinger for god selskabsledelse'

Se mere  i afsnittet 'Ny selskabsstruktur'

https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2017-11/Anbefalinger_god_selskabsledelse_forbrugerejede_forsyningsselskaber.pdf
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ANBEFALING FORKLARINGFØLGER 
IKKE

FØLGER 
DELVIS

FØLGER

KOMMUNIKATION MED INTERESSENTER

BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR MED AT SIKRE VÆRDISKABELSE

AFRAPPORTERING PÅ ANBEFALINGER FOR 
GOD SELSKABSLEDELSE

AKTIVT EJERSKAB

Opstil mål for involvering 
af ejere og gør det så nemt 
som muligt at udøve aktivt 
ejerskab og kontrol med be-
styrelsen

Definér en transparent politik 
for værdiskabelse – og brug 
den til løbende opfølgning

2

1 • Koncernen har en målsætning om at øge gennemsigtigheden for repræsentantskabet  
 gennem større åbenhed og mere dialog. 

• Der er indført ”gå-hjem-møder” for repræsentantskabet, der skal øge vidensniveauet,  
 styrke interessen for koncernen, styrke fællesskabet og øge engagementet i udviklingen  
 af koncernen. 

• Der er ikke udarbejdet et decideret oplæg fra bestyrelsen omkring aktivt ejerskab, men   
 bestyrelse og repræsentantskab drøfter løbende, om koncernens værdiskabelse sker i  
 henhold til formålsparagraffen.

• Repræsentantskabets størrelse er blevet drøftet i bestyrelse og repræsentantskab, og der  
 tages aktivt stilling til størrelsen. 

• Koncernen anvender en uafhængig dirigent ved repræsentantskabsmøderne. 

• Der er opstillet mål for stemmeprocenten ved valg til repræsentantskabet samt    
 igangsat initiativer for at øge stemmeprocenten. 

X

X

Oprethold en åben og  
løbende dialog mellem  
koncern og interessenter

• Koncernens interessenter er kunder, leverandører, samarbejdspartnere, presse og   
 myndigheder. Der arbejdes målrettet på at pleje og styrke relationerne og herigen-   
 nem styrke koncernens omdømme. 

• Der er lagt en strategi for den løbende kontakt og dialog med koncernens interes-   
 senter, således at vi kan give vores interessenter indsigt i koncernens aktiviteter og   
 hvorledes aktiviteterne bidrager til værdiskabelsen.

• Den åbne og løbende dialog med repræsentantskabet sker gennem repræsentant-  
 skabsmøder og nyhedsbreve. Derudover afholdes temamøder omkring strategi,  
 forretningsudvikling m.m. hvor repræsentantskabet kan give deres synspunkter til    
 kende i relation til koncernen.

X

Tilrettelæg bestyrelses-
arbejdet sådan, at besty-
r elsen løbende sætter og 
evaluerer den strategiske 
retning for koncernen

X
• Der foreligger et fast årshjul for behandling af emner i bestyrelsens arbejde.

• Bestyrelsen drøfter og godkender koncernstrategien på baggrund af oplæg fra  
 direktionen. 

• En gang årligt drøfter bestyrelsen strategien og strategiopfyldelsen i detaljer som  
 et fast punkt på bestyrelsens årshjul. 

• Et grundelement i koncernstrategien er opfyldelse af formålsparagraffens krav  
 om værdiskabelse, og der rapporteres således på målopfyldelsen i forhold til  
 værdiskabelsen.

• Der er igangsat en ny strategiproces primo 2018 med henblik på godkendelse af  
 ny koncernstrategi i efteråret.

• Koncernen rapporterer på risici i årsrapporten. Derudover har bestyrelsen et fast    
 punkt på årshjulet, hvor bestyrelsen orienteres om risikostyring.

• Bestyrelsen godkender koncernens rapportering på samfundsansvar, som  
 rapporteres i forbindelse med årsregnskabet.

3

4

• Koncernens mål for  værdiskabelsen tager udgangspunkt i koncernens formålsparagraf   
 og er bl.a. beskrevet i koncernens årsberetning.

• Bestyrelsen og repræsentantskabet har drøftet koncernens formålsparagraf i  
 forbindelse med revidering af vedtægter og udarbejdelse af ny koncernstrategi.



EWII Årsrapport 2017

Tilbage til indholdsfortegnelsen    /    Ledelsesberetning     34

ANBEFALING FORKLARINGFØLGER 
IKKE

FØLGER 
DELVIS

FØLGER

Før kontrol med koncernens 
politik for og arbejde med 
transparent funktionel ad-
skillelse af monopol og kom-
mercielle aktiviteter

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Sæt rammer for bestyrel-
sens størrelse og orga-
nisering med blik for, at 
bestyrelses arbejdet skal 
kunne foregå effektivt,  
dynamisk og strategisk

6

5
BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR MED AT SIKRE VÆRDISKABELSE

• Der er vedtaget en ny koncernstruktur med tydelig og transparent adskillelse af monopol- 
 regulerede/infrastrukturelle og kommercielle aktiviteter. Implementeringen af koncern-  
 strukturen sker primo 2018.

• Der sker en korrekt efterlevelse af reglerne for funktionel adskillelse mellem de monopol- 
 regulerede/infrastrukturelle og kommercielle aktiviteter i koncernen.

• Koncernen har et internt overvågningsprogram. 

• Der er nedsat et revisionsråd med medlemmer fra bestyrelsen, der har særlige juridiske  
 eller økonomiske kompetencer. Revisionsrådet er i løbende kontakt med direktionen og  
 revisor.

Prioritér kriteriet om uaf-
hængighed af særinteresser 
i redegørelsen for de nød-
vendige kompetencer og 
den optimale sammensæt-
ning af bestyrelsen

• Flertallet af medlemmerne i bestyrelsen er uafhængige af koncernen, og bestyrelsen  
 forholder sig løbende til, om medlemmerne er uafhængige af særinteresser.

• Genvalg til bestyrelsen kan finde sted tre gange. Begrænsningen omkring genvalg blev  
 indført i koncernens vedtægter ultimo 2017.

• Koncernens vedtægter og valgregler rummer en række bestemmelser vedrørende  
 valgbarhed til repræsentantskab og bestyrelse.

• Koncernens vedtægter regulerer habilitetsreglerne for bestyrelsesmedlemmer.

• Bestyrelsen har valgt, at der ikke fastsættes en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne.

• Koncernen lever op til habilitetskravet i elforsyningsloven i forbindelse med valg af  
 bestyrelse for distributionsselskabet.

• Bestyrelsen er sammensat med 17 bestyrelsesmedlemmer, heraf 2 medarbejder -  
 repræsentanter. Dermed ligger vi meget tæt op ad anbefalingen om 6-15 bestyrelses-  
 medlemmer.

• Bestyrelsen har konstitueret sig med to næstformænd. 

• Bestyrelsesformanden vælges af repræsentantskabet og ikke af bestyrelsen, som  
 anbefalingen peger på.

• Bestyrelsen vælges for en 4 årig periode.

• Bestyrelsens størrelse er blevet drøftet i bestyrelse og repræsentantskab, og der tages   
 aktivt stilling til størrelsen. 

8

Lav årligt en redegørelse 
for de nødvendige kom-
petencer og den optimale 
sammensætning af besty-
relsen

7 • Bestyrelsen er i proces med udarbejdelse af en redegørelse, der forholder sig til det   
 ideelle kollektive kompetencebehov i bestyrelsen, herunder behovet for kompetencer,   
 der ikke aktuelt er repræsenteret.

• Kompetenceredegørelsen er under udarbejdelse og er således ikke taget i anvendelse   
 endnu. 

• I forbindelse med repræsentantskabsvalget ultimo 2018 skal kandidater til bestyrelsen   
 redegøre for egne kompetencer. Denne redegørelse udsendes til repræsentantskabet   
 forud for valg af bestyrelse. Kravet om kompetenceredegørelse blev indført i  
 koncernens vedtægter ultimo 2017.

Muliggør, at der kan vælges 
eller udpeges bestyrelses-
medlemmer ud fra en  
særlig kompetencemæssig 
betragtning

• Bestyrelsen og repræsentantskabet behandler i øjeblikket en vedtægtsændring,  
 der muliggør at bestyrelsen i moderselskabet kan sammensættes med et begrænset  
 antal medlemmer, der vælges ud fra en særlig kompetencemæssig vurdering.  
 Dette er ikke implementeret endnu.

• I datterselskaberne er der allerede mulighed for at have eksterne  
 bestyrelsesmedlemmer.

9

X

X

X

X

X
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ANBEFALING FORKLARINGFØLGER 
IKKE

FØLGER 
DELVIS

Beskriv de enkelte bestyrel-
sesmedlemmers kompeten-
cer i relation til koncernens 
drift og udvikling – og  
evaluér løbende

FØLGER

Deltag løbende i uddannel-
sesforløb med fokus på så-
vel god selskabsledelse som 
branchens og markedets 
specifikke dynamik og ud-
vikling

11

10
BESTYRELSESKOMPETENCER

• Kompetenceredegørelsen er under udarbejdelse og implementeres i 2018. 

• Efter valg af ny bestyrelse, der tiltræder 1. januar 2019, offentliggøres bestyrelses- 
 medlemmernes kompetencer i årsrapporten.

• Kompetenceevalueringen foretages i det fremadrettede arbejde.

Lav tydelige retningslinjer 
for sponsorater, der er be-
grænset til målrettede spe-
cifikke segmenter eller situ-
ationer

• Der foreligger en sponsorpolitik, som er godkendt af bestyrelsen.

• Bestyrelsen tager stilling til det samlede beløb til sponsorater hvert år, ligesom  
 bestyrelsen drøfter sponsorpolitik og specifikke sponsorater i detaljer en gang årligt.

• Sponsorpolitikken tager højde for reglerne for sponsorater i distributionsselskaberne.

• Principperne for koncernens sponsorater samt overblik over væsentligste sponsorater   
 fremgår af koncernens hjemmeside.

• Kompetenceudviklingen tilbydes gennem deltagelse i relevante årsmøder, studieture m.m.

• Ved opstart på en ny bestyrelsesperiode deltager bestyrelsesmedlemmerne i en  
 bestyrelsesuddannelse gennemført af en ekstern partner. Derudover gennemgår  
 bestyrelsen et internt introduktionsforløb, hvorigennem bestyrelsen får indsigt i  
 koncernen og dens omverden.

13

Udform en klar og over-
skuelig vederlagspolitik og 
offentliggør det samlede 
vederlag, som hvert enkelt 
medlem af bestyrelsen og 
direktionen modtager.

12 • Bestyrelsens aflønning er beskrevet på hjemmesiden.

• Det samlede vederlag for bestyrelsen og det samlede vederlag for direktionen er  
 offentliggjort i årsrapporten.

• Ved årsregnskabet for 2018 vil opgørelsen være opdelt pr. medlem.

 

ØVRIGE LEDELSESFORHOLD

Understøt en nødvendig 
dialog og informations-
udveksling med koncer-
nens revisor

14 • Bestyrelsen gennemgår og godkender årsregnskabet i april måned.

• Bestyrelsen og direktionen tilser, at årsregnskabet er i overensstemmelse med  
 gældende lovgivning.

• Der er etableret et revisionsråd med bestyrelsesmedlemmer og koncernens revisor.

• Koncernens revisor deltager på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet gennemgås   
 og godkendes. Revisionen fremlægger revisionsprotokollen. Bestyrelsen har fri adgang   
 til at stille spørgsmål til revisoren, og hvis det ønskes kan det være uden direktionens   
 tilstedeværelse.

Etablér en  
whistleblower-ordning

15 • Bestyrelsen har drøftet behovet for etablering af en whistleblower-ordning.

• Bestyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke er behov for en whistleblower- 
 ordning, da organisationen forudsættes åben og moden.

X

X

X

X

X

X
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Det er EWIIs ambition, at vi udvikler, tænker nyt 
og sikrer en bæredygtig fremtid. Hver dag arbej-
der vi derfor på at skabe bæredygtige resultater 
og på, at EWII bidrager til både den lokale værdi-
skabelse og de samlede globale bæredygtigheds-
udfordringer, som er adresseret i FNs Verdens-
mål. 
 
EWIIs arbejde med bæredygtighed er således  
under fortsat udvikling, og som et led i denne  

udvikling vil vores politik for CSR blive revurderet i 
2018.

EWIIs kerneforretning understøtter i særlig grad 
FNs verdensmål 6, 7 og 9. Vi fokuserer på hand-
ling og resultater inden for vores tre fokusområ-
der: ’Klima og miljø’, ’Ansvarlighed og lokalt bidrag’ 
og ’Sociale forhold og medarbejderforhold’.  
Således har vi valgt at rapportere vores 
bæredygtig hedsindsats ud fra følgende struktur:

BÆREDYGTIGHED

OVERORDNEDE MÅL FOKUSOMRÅDER

SOCIALE FORHOLD OG MEDARBEJDER FORHOLD

ANSVARLIGHED OG LOKALT BIDRAG

KLIMA OG MILJØ
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EWII er en moderne energikoncern, og for os er 
det naturligt, at vi tager medansvar for den grøn-
ne omstilling. Vi har i en årrække prioriteret, at  
vores aftryk bliver så bæredygtigt som muligt  
– både for klimaet, miljøet og vores fælles frem-
tids skyld. Ligeledes arbejder vi hver dag med  
aktiviteter, der hjælper vores kunder til et mere 
bæredygtigt aftryk. 

DRIKKEVAND OG  
GRUNDVANDSSIKRING
I eftersommeren 2017 blev leverancen af drik-
kevand i Danmark udfordret, da der blev påvist 
pesticider i flere drikkevandsboringer. Også hos 
TREFOR Vand blev der konstateret nedbrydnings-
produkter efter pesticidet chloridazon. 15 af 78 
aktive indvindingsboringer var påvirket, og i de 

seks af dem var niveauet over grænseværdien, 
hvilket betød, at vi stoppede indvindingen på de 
seks boringer. 

Pesticid-problematikken vil i de kommende år bli-
ve en stadig større udfordring, men TREFOR Vand 
forsøger at være på forkant med udviklingen, 
blandt andet ved at vi foretager langt flere test, 
end loven foreskriver. For at sikre grundvandet 
indgår vi kontinuerligt lodsejeraftaler om etable-
ring af vildtremiser ved 25 meter zoner rundt om 
indvindingsboringerne.    

Til sikring og dokumentation af vores vandkvalitet 
anvender vi ledelsessystemet ISO 22000 – Ledel-
sessystem for fødevaresikkerhed. I 2017 blev  
TREFOR Vand recertificeret uden anmærkninger.

KLIMA OG MILJØ
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ENERGIRÅDGIVNING
Energioptimering og energibesparelser bliver 
stadig mere efterspurgt hos såvel erhvervsvirk-
somheder, kommuner og private ved nybyggeri, 
energirenovering af eksisterende bygninger og 
produktionsfaciliteter som ved generelle forbed-
ringer. 

Værdien af rådgivningen er særlig interessant, når 
det kun kræver en minimal indsats fra virksom-
hederne i dagligdagen for at nå i mål, og vores 
dygtige energirådgivere hjalp i 2017 særligt en 
stor gruppe små- og mellemstore virksomheder 
med at optimere deres energiforbrug.

KLIMAVENLIGE TEKNOLOGIER
En væsentligt del af EWIIs fokus er de grønne og 
klimavenlige teknologier. Vi er med til at drive en 
udvikling i retning mod den grønne omstilling ved 
at give nogle bud på grønne og miljørigtige  
løsninger. 

Vi har vores egen portefølje af vindmøller til vind-
strømproduktion, ligesom vi forsker, investerer 
og udvikler inden for teknologier, der er en del 
af svaret på de udfordringer, vores samfund står 
over for. 
 
Flere vindmøller
EWII investerede i 2017 i yderligere produktions-
kapacitet for vindstrøm. Produktet er meget efter-
spurgt hos vores kunder og er med til at give dem 
et bæredygtigt aftryk. EWIIs vindmøller er opstillet 
i Danmark, Sverige og Tyskland. 

 
 EWII Koncernen indfriede de mål,  der  
 var sat op i Energiselskabernes  
 Energispareindsats for 2017 ved at  
 reducere energiforbruget i private   
 og offentlige virksomheder samt  
 private husholdninger med  
 81.654 MWh. 
 Dette svarer ifølge Bolius* til el- og  
 varmeforbruget for 3.621 villaer med   
 to voksne og to børn.

*Bolius er et videncenter for danske boligejere, grundlagt 
i 2002. Videncentrets formål er uvildig videnformidling og 
professionel rådgivning til boligejere.

 
 I 2017 havde EWII 53 vindmøller   
 med en samlet kapacitet på 112 MW.  
 Møllerne producerede 287,3 GWh,  
 hvilket svarer til ca. 71.000 gennem-  
 snitsfamiliers årsforbrug. 
  
 I 2016 var tallene 45 vindmøller med   
 en kapacitet på 94 MW og en produk- 
 tion på 231,7 GWh, svarende til ca.   
 58.000 gennemsnitsfamiliers  
 årsforbrug.
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Brændselsceller og elektrolysatorer
EWIIs datterselskab EWII Fuel Cells er en af ver-
dens førende inden for udvikling og produktion 
af komponenter til brændselsceller og elektro-
lysatorer. Løsningerne bliver brugt til at afhjæl-
pe de klimamæssige udfordringer i transport-
sektoren, til backup-systemer og til balancering af 
vedvarende energisystemer. Virksomheden er så-
ledes med til at forbedre kundernes grønne profil.
 
EWII Fuel Cells arbejder endvidere intensivt med 
geninvinding af ædelmetaller og svært nedbryde-
lige stoffer, som indgår i visse af selskabets pro-
dukter.

Bæredygtig varetransport
En af de allerstørste miljø- og klimamæssige ud-
fordringer vi står med i dag, er transportsektorens 
forbrug af fossile brændsler og dermed udled-

ning af CO2. En stadig stigende transport af såvel 
mennesker som gods presser vores miljømålsæt-
ninger, og i flere storbyer både i Europa og andre 
steder i verden er der indført, eller planer om at 
indføre, forbud mod transport med fossildrevne 
køretøjer. Samtidig stiger vores køb på nettet eks-
plosivt – og dermed behovet for leverance af va-
rer til døren.

EWIIs egenudviklede elkøretøj TRIPL er et bære-
dygtigt bud på et alternativ i den kabale. TRIPL er 
udviklet til last mile delivery – altså levering til slut-
kunden i det bynære miljø. TRIPL er agil, støjsvag 
og udleder ikke CO2 og kan med sit unikke design 
håndtere meget gods i det 750 liter store lastrum.

Vores datterselskab EWII Mobility, der håndterer 
TRIPL, har endnu ikke fået det afgørende salgs-
gennembrud, men i 2017 fik TRIPL endnu en gang 

EWII Fuel Cells var medarrangør af den første  
internationale konference om elektrolyse, der blev 
afholdt i København i juni 2017. Mere end 200  
personer fra fire kontinenter deltog i konferencen.
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stor bevågenhed såvel nationalt som internatio-
nalt, og markedet ser ud til at være mere modent 
for TRIPL. Den store tyske tv-station ZDF brugte 
endda TRIPL som case i et tv-program om mulige 
løsninger på trængselsproblematikken i de større 
europæiske byer.

Velfærdsteknologi
I EWII beskæftiger vi os også med telemedicinske 
løsninger til kronikerområdet via datterselskabet 
EWII Telecare. Målet er, at store kronikergrupper 
som eksempelvis KOL-patienter kan få behandling 
der, hvor de er mest trygge og mest komfortable 
– nemlig i deres eget hjem. 

Den telemedicinske velfærdsteknologi kan hjælpe 
patienterne, så mange af de konsultationer, der 
normalt omfatter sundhedstjek, genoptræning og 

omsorgsmæssige løsninger, kan klares i hjemmet 
uden at skulle bruge timer på transport og op-
hold hos læge, hospital eller plejecenter. Udover 
øget tryghed for både patienter og pårørende har 
det en afsmittende positiv effekt på trængsels- og 
luftforureningsproblematikken.

TRIPL blev brugt som en case i  
ZDFs programserie ”plan b” om 
trængselsproblematikken

Klik og se filmen 'EWII Telecare – Smarter Health Care'

https://youtu.be/-RxxrbezMGw
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Det store nationale fællesudbud på telemedicin 
skulle have været gennemført i 2017, men har 
været forsinket og blev igangsat ved årsskiftet. 
EWII Telecare deltager i udbuddet, og det er et 
vigtigt ”proof of concept” for vores telemedicinske 
løsning, og dermed også vigtigt for den kommer-
cielle udvikling af selskabet. EWII Telecare er ble-
vet prækvalificeret til begge delaftaler i udbuddet, 
dvs. både medarbejderdelen og borgerdelen.  
Udbudsprocessen pågår frem til medio 2018.

Fælles for de tre udviklingsselskaber EWII Telecare, 
 EWII Fuel Cells og EWII Mobility er, at vi i 2018 ak-
tivt vil søge efter partnerskaber med henblik på 
salg af virksomhederne. 
 
EWIIS EGEN MILJØPÅVIRKNING
I EWII har vi et mål om at reducere vores CO2 ud-
ledning mest muligt. I den forbindelse er det af 
væsentlig vigtighed, at Skærbækværket i slutnin-

gen af 2017 gik over på biomassse. Varmen fra 
TVIS vil dermed fremover være 95% CO2 neutral.

I flere af vores datterselskaber arbejder vi strate-
gisk med at reducere CO2 udslippet. Det udmøn-
ter sig blandt andet i et løbende fokus på at re-
ducere varmetab i ledningsnettet, lækagesøgning 
og udskiftning af pumper i vandselskabet samt en 
generel reduktion af energiforbruget. Endvidere 
har vi kørt mere energirigtigt i koncernens 190  
biler i 2017 end i året før.

Desuden har vores strukturerede indsats omkring 
kemikaliehåndtering reduceret antallet af kemika-
lier.

De mere konkrete indsatser findes i datterselska-
bernes miljøhandlingsplaner.

Se EWIIs miljødata
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EWII er en af Trekantområdets største private ar-
bejdspladser, og udover den betydning det har 
for antal arbejdspladser, handel, forretningsaktivi-
tet og økonomi i området, ønsker vi også at påvir-
ke vores lokalområde positivt på andre måder. 

Vi ved, at det forpligter at være EWII. Vi skal op-
føre os ordentligt over for vores kunder. De skal 
kunne regne med os, og med at vi leverer, hvad vi 
har lovet – til den aftalte pris. Vi skal spille en rolle 
i udviklingen af vores lokalområde, og vi skal være 
med til at give en chance til de unge, til talenterne, 
og dem, der vil gøre en ekstra indsats. 

Derfor har vi forskellige initiativer, der hver for sig 
giver værdi for Trekantområdet og de folk, der 
bor og lever her.

HØJ FORSYNINGSSIKKERHED  
OG BILLIG INFRASTRUKTUR 
EWIIs infrastruktur af el, vand, varme og fiber-
net i Trekantområdet var igen i 2017 med til at 
sikre vores lokalområde billig, effektiv og drifts-
sikker forsyning. Elnetkunderne kunne glæde 
sig over landets laveste nettarif, idet vi ikke op-
kræver abonnement. Sammen med en reduktion i 
betalings gebyret betød det en besparelse på  
75 MDKK, svarende til ca. 500 DKK for en 
gennemsnits husstand.

Derudover kunne vores vandkunder glæde sig 
over, at selskabets effektive drift betyder, at det 
ikke var nødvendigt at opkræve op til den økono-
miske ramme, selskabet har. Der kunne således 
have været opkrævet op til 75 MDKK ekstra ved 
vandkunderne.

ANSVARLIGHED OG LOKALT BIDRAG

Kolding Fjord set oppefra.
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Endelig kunne vores varmekunder lune sig ved,  
at vi fra starten af 2017 satte prisen ned til  
449 kr./MWh fra en gennemsnitspris i 2016 på 
485 kr./MWh. Denne lave pris blev fastholdt  
hele året.

Den billige drift er ikke sket på bekostning af le-
veringssikkerhed. Vores elnet har således igen i 
2017 haft en oppetid på 99,995 % af tiden, sva-
rende til, at alle elnetkunder kun har været uden 
strøm i 27 minutter i hele 2017. 

For bredbåndskunderne var fibernettets oppetid 
så høj som 99,99%.
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TREFOR  
El-net A/S

TREFOR EL-NET ER LANDETS  
BILLIGSTE EL-NET SAMMENLIGNET MED 
LANDETS ØVRIGE ELDISTRIBUTIONSSELSKABER
Elpriser NET 4.000 kWh 2017 ekskl. PSO, energinet.dk, afgifter og moms

Øre/kWh

Øvrige eldistributionsselskaber i Danmark

 
 Samlet set har kunderne således fået  
 besparelser på omkring 150 MDKK i   
 2017. For en gennemsnitskunde, der   
 både modtager el og vand fra TREFOR,  
 svarer det til en årlig besparelse på   
 2.050 DKK. 
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KUNDEREJSEN
I 2017 har vi også haft stor fokus på at skabe til-
fredse og loyale kunder. Det har vi gjort med af-
sæt i ’Kunderejsen’, som beskriver de oplevelser, 
kunderne skal have i kontakten med EWII – hvad 
enten det drejer sig om køb, ændringer eller fejl-
retning. Det overordnede mål er, at det skal være 
nemt at blive og være kunde i EWII.
 
Det udmøntes blandt andet i, at de produkter og 
ydelser, vi leverer, er af høj kvalitet og lever op til 
kundernes krav og forventninger. Kunderne skal 

i alle kontaktpunkter med EWII møde kompetent 
og imødekommende betjening og kommunikati-
on – og de skal opleve effektive og velfungerende 
processer. Det er også målsætningen, at EWII skal 
have en høj grad af digitalisering og stille bruger-
venlige selvbetjeningsløsninger til rådighed, hvor 
kunderne efterspørger det. 

Tilbage til EWII

Hvis du ønsker at forlade EWII
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Informationssøgning

Markedsføring

Online/web (bestilling)

Kundeservice/sælger (bestilling)

Ordrebekræftelse/kontrakt

Ekstern kommunikation
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FEJLRETNING

Din regning og betaling

Flytning eller ændringer til dit produkt

Informationssøgning og kundeservice

Kommunikation imens du er kunde

Dit produkt fungerer

DAGLIGDAGEN 
SOM KUNDE

LEVERANCE-
PROCESSEN

Fejlretning 

Fejlmelding

Fejl/nedbrud

Hvis du er utilfreds

Du kontakter EWII

Leveringsbekræftelse

Tekniker installation

EWII kontakter dig

Gør-det-selv installation

Købsprocessen

Leveranceprocessen

Dagligdagen som kunde

Fejlretning

Kontaktpunkt

 
I 2017 indførte vi chat-funktion via 
vores hjemmeside EWII.com

Vi har valgt at anskueliggøre Kunderejsen ved hjælp af  
et ’rutekort’, som vi kender det fra metro-/S-togslinjer. 
Kortet illustrerer, at der er forskellige kontaktpunkter, hvor 
kunderne er i direkte eller indirekte kontakt med EWII 
 – og dermed forskellige kundeløfter, som beskriver, hvad  
kunderne skal opleve i kontakten med vores organisation.
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SELVBETJENING
Kunderne har taget godt imod vores nye selvbe-
tjeningsportal, der blev lanceret i 2016. Kunde-
interviews viser, at der generelt er stor tilfredshed 
med selvbetjeningsløsningen og de muligheder, 
der tilbydes for eksempel forbrugsovervågning, 
produktbestilling og fakturagennemgang.

Brugertilmeldingen til EWIIs selvbetjening er sti-
gende, og besøgstallet er højt. Der er løbende fo-
kus på at øge brugen af selvbetjeningen, blandt 
andet via nyhedsmails, Facebook og information 
på fakturaer.

KUNDETILFREDSHED
Vi følger løbende op på kundernes tilfredshed 
via kundetilfredshedsmålinger på telefonisk kun-
deservice og tilfredshed med teknikerbesøg i 
forbindelse med installation eller fejlretning af 
bredbåndsprodukter. Generelt ligger kundernes 
tilbagemeldinger på et højt niveau, og især med-
arbejdernes imødekommenhed, engagement og 
kompetencer vurderes højt. Hvis der opstår pe-
rioder med særlig travlhed og ventetid, afspejles 
det i kundernes feedback.

Kunderne har også mulighed for at knytte en 
kommentar til kundetilfredshedsmålingerne, og 
det er vigtige input, som bidrager til, at vi kan lave 
forbedringer og derigennem sikre endnu bedre 
kundeoplevelser.

ANSVARLIGE SAMARBEJDSPARTNERE
Fælles for alle vores selskaber er, at de alle er 
omfattet af kompleks lovgivning. Derfor har vi en 
række forpligtelser, som vi er pålagt at tage hånd 
om. 

Det betyder, at vi stiller krav til vores samarbejds-
partnere, hvad enten vi skal indkøbe produkter 
eller tjenesteydelser – men også til vores IT-syste-
mer, som i takt med den stigende digitalisering 
skal være kunde- og brugervenlige og samtidig 
være sikret mod angreb fra omverdenen. 

EWII har fokus på ansvarlighed i relation til vores 
leverandører. Vi sikrer, at vores eksterne køb kon-
kurrenceudsættes, således at flere leverandører 
kan byde på produkter og ydelser på samme vil-
kår, samt bliver evalueret ensartet. 

EWII arbejder ud fra FNs 10 principper for Global 
Compact, som blandt andet omhandler menne-
skerettigheder, arbejdsforhold, miljø, sikkerhed og 
forretningsetik, og vi forventer det samme fra vo-
res leverandører. For at sikre at disse principper 
overholdes benyttes EWIIs Code of Conduct, som 
indgår som en del af aftalen med leverandørerne.  

Code of Conduct benyttes på alle aftaler med 
udenlandske leverandører, og underskrives før le-
verandøren kan sælge varer eller ydelser til os. 

 
 I 2017 havde vi 118.000 login på  
 selvbetjeningen på EWII.com og  
 næsten to millioner sidevisninger.  
 Brugerne var i gennemsnit logget på   
 selvbetjening tre gange i løbet af året.  
 Den gennemsnitlige ’log-in tid’ var på  
 ca. fire minutter.
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Vi forventer, at vores leverandører overholder 
principperne, og at de stiller samme krav og for-
ventninger til deres egne underleverandører og 
øvrige samarbejdspartnere. 

Når vi indgår aftaler med danske leverandører, 
benyttes Code of Conduct på baggrund af en kon-
kret vurdering af det enkelte køb. Eksempelvis 
benyttes Code Of Conduct på alle entreprisepro-
jekter, hvor der kan være flere leverandører og 
underleverandører.

I EWII har vi aktivt gjort tiltag for at undgå bestik-
kelse. Vi har en politik for leverandøretik, som er 
med til at sikre, at vi har et professionelt sam-
arbejde. Det betyder, at vi har retningslinjer for 
modtagelse af gaver samt deltagelse i arrange-
menter sponsoreret af leverandører.

RISICI 
Risici er en naturlig del af at drive vores forret-
ning, og risikostyring er en nødvendighed for, at vi 
kan skabe værdi.  

EWIIs risikoprofil består overvejende af risici in-
denfor risikokategorierne: operationelle risici og 
finansielle risici. 

Formålet med vores risikostyringspolitik er at sikre:
• at der er bevidsthed om, hvilke risici EWII er  
 underlagt og en bevidst stillingtagen til, hvilke 
 risici virksomheden vil påtage sig, i det omfang  
 det er muligt at afdække risici, 
• at tab undgås i et hensigtsmæssigt omfang,
• at der er et beredskab, som gør, at EWII på  
 kortest mulig tid kan komme tilbage til normal  
 driftssituation, hvis en af risikofaktorerne 
 indtræffer, 

• at der i EWII til enhver tid er overblik over risici,  
• at størrelsen af de potentielle påvirkninger på  
 EWIIs økonomi er acceptabel, og at der iværk-  
 sættes hurtig indgriben og handling ved påvirk- 
 ninger fra risikofaktorer.

Vi arbejder fokuseret og struktureret med risi-
kostyring med henblik på at sikre systematisk og 
effektiv risikostyring og controlling. Risici identifi-
ceres, vurderes, prioriteres, styres aktivt og rap-
porteres gennem en ledelsesmæssig proces, der 
rapporteres til direktionen hver måned. 

ANSVAR FOR UDDANNELSE  
AF NÆSTE GENERATION
Som en del af vores samfundsansvar tager vi i 
EWII del i uddannelsen af næste generation, og vi 
hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarke-
det. Vi tilbyder hvert år lærerige uddannelsesfor-
løb, herunder erhvervspraktikker, lærlinge/elev-
pladser og aktiveringsforløb via Jobcenter. 

De sidste år har vi med stor succes tilbudt uddan-
nelsespladser for bl.a. ingeniører, der får prøvet 
deres tillærte viden af. Samtidig får vi gavn af dug-
frisk viden fra universitetet og nye perspektiver på 
vores opgaveløsning.

Se afsnit om finansielle risici
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UNDERVISNINGSFORLØB
Som et led i fejringen af EWII Koncernens 150 
års jubilæum i 2017 udbød vi en række under-
visningsforløb for 8. og 9. klasserne i Trekant-
området inden for tre emneområder i faget  
Naturfag. En håndfuld af vores medarbejdere og 

deres stærke og specifikke kompetencer kom 
dermed de deltagende klasser og deres lærere til 
gode. Undervisningsforløbet blev planlagt i sam-
arbejde med Pædagogisk Center i Kolding, og til-
bagemeldingerne fra både elever og lærere var 
meget positive.

 

07KOL DI NG

j y d s k e v e s t k y s t e n
F r e d a g  2 4 .  m a r t s  2 017

 

Vand
Lotte Rud kragelund 
lorkl@jfmedier.dk

Kolding: - Det smager jo som blod, 
siger Kasper Bylov Jensen og gri-
ner, da han spytter vandet ud.

Kasper går i 9.a på Alminde-Viuf Fæl-
lesskole, der onsdag formiddag var ude 
på Naturskolen i Kolding for at lære om 
grundvandet.

Jørn Chemnitz og hans kollega Mo-
gens Hansen arbejder begge for Kolding 
Kommune og har slået pjalterne sam-
men med EWII, der i år holder 150 års 
jubilæum. EWII og kommunen har si-
den lavet tre forskellige undervisnings-
forløb beregnet til folkeskolerne i Tre-
kantområdet.

Tirsdag, onsdag og torsdag i denne 
uge skulle seks skoleklasser lære om 
grundvandet.

- Vi har lavet samarbejdet for at gi-
ve de unge et forhold til den ressource, 
som vand er. Afrikanske kvinder skal gå 
10 kilometer for at hente vand til famili-
en, og vi får det bare ud af hanen, og gør 
med det, som det passer os, siger natur-
fagskonsultent Jørn Chemnitz fra Kol-

ding Kommune.
Bagest i lokalet hos Naturskolen falder 
øjnene langsomt i. På forreste række 
virker fuglene i udstillingsreolerne me-
re interessante end det foredrag Ole Sil-
kjær, der er geolog og chekonsulent hos 
Trefor, holder.

Men der går ikke længe, før eleverne 
bliver hevet ud i naturen. Med tre stop 
på vejen slutter gåturen ved en vandbo-
ring tæt på Naturskolen.

308 år gammelt
Selvom eleverne allerede har smagt 
gammelt vand fra 1707, skal de også prø-
vesmage råvand - rent grundvand hvor 
blandt andet metallet jern ikke er ble-
vet renset fra endnu.

- Vandet er rent, men det smager ik-
ke som det vand, I plejer at få ud af ha-
nen derhjemme, siger Ole Silkjær, in-
den han rækker de små gennemsigtige 
plastikglas rundt til eleverne.

Med forvredne grimasser får eleverne 
hurtigt spyttet vandet ud igen.

- Jeg synes egentlig, jeg har lært en del 
i dag. Det har været meget spændende, 
fortæller Niels Graversgaard Pedersen 
fra 9.a.

Og eter den sidste prøvesmagning af-

slutter Jørn Chemnitz dagen med:
- Hvis der er en lille Ole Opinder i jer, 

så er I altid velkomne til at ringe til os 
med gode ideer til, hvordan vi kan red-
de vores grundvand.

Skoleelever smagte på 
grundvandet

Elever fra Alminde-Viuf Fællesskole smagte onsdag formiddag på 
forskellig slags vand og lærte om det danske grundvand.

seks skoleklasser skal lære om grundvandet og dets betydning i løbet af denne uge. Foto: Lotte Rud kragelund

eleverne ik lov til at smage på vandet, der sprøjtede ud af 
vandboringen. Foto: Lotte Rud kragelund

kasper var en af de elever, der gerne ville smage vandet fra 
boringen. Han var dog hurtig til at spytte den lille mundfuld vand 
ud igen. Foto: Lotte Rud kragelund

EWII og Kolding Kommune har sammen 
lavet tre undervisningsforløb rettet 
mod folkeskoleelever.
Det ene handler om bæredygtig 
energiforsyning. Det andet 
om teknologiens betydning 
for menneskers sundhed og 
levevilkår. Og det tredje handler 
om drikkevandsforsyning for 
fremtidige generationer.
Disse tre forløb er emner, som niende 
klasseeleverne, sammen med yder-
ligere tre emner, kan trække til deres 
afgangseksamen i naturfag til sommer.

 

FaKta
ForberedelSe til aFgangS-
eKSamen

Kilde: Jydskevestkysten,  
Kolding, 24. marts 2017
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ÅBENT HUS ARRANGEMENTER
I løbet af 2017 har vi også åbnet dørene til EWII 
for studerende, skoleelever og deres forældre 
samt for forskellige grupper af interesserede bor-
gere. EWII har meget at byde på, og vi fortæller 
gerne om vores virksomhed og vores forretnings-
områder. 

Særligt har vi et ansvar for og en interesse i at 
gøre de ældste folkeskoleelever interesserede i 
temaer som energi, klima og bæredygtighed for at 
motivere dem til uddannelsesretninger som inge-
niør, elektriker, økonom, maskinmester og miljø-
teknikere.  I 2017 havde vi igen samarbejde med 
UU Center Kolding om arrangementet ”Åben virk-
somhed”, hvor vi havde besøg af 77 folkeskole-
elever.

SAMARBEJDE MED FOLKESKOLEN
EWII har desuden i flere år været i tæt samarbej-
de med forskellige folkeskoler i et såkaldt adop-
tionsprojekt, hvor vi som virksomhed adopterer 
udvalgte folkeskoleklasser, som vi engagerer os 
i og følger tæt fra 1. klasse, til de afslutter folke-
skolen. Vi arrangerer hvert år aktiviteter for klas-
serne, så de får et indblik i EWII som arbejdsplads 
samt områderne klima, energi og bæredygtighed. 
Hermed styrker vi forbindelsen imellem skole og 
erhvervsliv og giver eleverne en solid baggrund 
for at træffe et oplyst uddannelsesvalg. Vi har i 
2017 haft fem aktiviteter med klasserne. 
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•  ABC Bowling Kolding

•  Ammitsbøl Fodbold U9

•  App Academy

•  Brandrupdam Badmintonklub  
 U11 drenge

•  Designskolen Kolding

•  EWII Racing

•  FC Fredericia

•  Fonden for Entreprenørskab

•  Fredericia HK U10

• Fredericia KFUM

•  Det Danske Musicalakademi i  
 Fredericia 

•  Fredericia Teater

• God jul til Alle i Kolding

•  HTX Lillebælt

•  Kaizen Karate

•  Kegleklubben Vest-91 Middelfart

•  KIF Håndbold

•  KIF Kolding København

•  Kolding Boldklub U14 piger

•  Kolding KFUM Atletik

•  Kolding Motorcross Klub

•  Koldinghus

•  Lillebælt Halvmarathon /  
 Strandvejsløbet

•  Meeting Lillebælt

•  Mentor Fredericia

•  Middelfart Boldklub

•  Middelfart Håndbold U16 drenge

•  Middelfart Tennisklub

•  Middelfart Ungdomsskole

•  Middelfart Volley

•  MION Technology

•  Natteravnene i Kolding

•  Natursponsor

•  NextConcept

•  Nytårskoncert i Middelfart

•  Panayotis

• Red Barnet – Fredericia

•  Sjølund Multiarena

•  Ska-Dan

•  Skibet Idrætsforening U7 drenge

•  Stick App

•  Sygehus Lillebælt

•  Taulov BMX Klub

•  Team Best of Lillebælt - cykelhold

•  Trekantområdet Danmark

•  Vejen SF U11

•  Vejen Stadion

•  Vejle Boldklub

•  Women i Process

UDEN FOR LOKALOMRÅDET HAR 
EWII STØTTET:

•  Danmarks Indsamling

•  DHF – Dansk Håndbold Forbund

•  Heartland

•  Knæk Cancer

•  Odense Boldklub

•  Odense Universitetshospital

•  Royal Arena

STØTTE TIL  
LOKALOMRÅDET
En væsentlig del af EWIIs formål er at skabe værdi for Trekantområdet. Som et led i dette har EWII i 
2017 støttet en række formål gennem EWII Værdipulje, som har uddelt midler til projekter inden for  
uddannelse, forskning, innovation, iværksætteri, sundhed, kultur og grøn erhvervsvækst. Derudover 
har koncernen uddelt midler til breddeidrætten i lokalområdet samt haft en række sponsorater  
inden for sport og kultur. Ved udgangen af året blev værdipuljen nedlagt, og der blev igangsat en 
proces, hvor koncernen revurderer sponsorpolitikken og indsatsen i forhold til øvrige lokale bidrag. 

I 2017 HAR EWII KONCERNEN STØTTET FØLGENDE:
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Det er vores medarbejderes samlede kompeten-
cer, herunder deres engagement og viljestyrke, 
der er med til at sikre, at vi kan udvikle, tænke nyt 
og sikre en bæredygtig fremtid.

Det er vores ambition, at EWII er en attraktiv ar-
bejdsplads, som tiltrækker, fastholder og udvikler 
de dygtigste og mest passionerede medarbejde-
re. Vi vil vores medarbejdere, og vores medarbej-
dere vil os.

Et grundlæggende princip i EWII er, at vi på den 
ene side stiller store krav om resultater og på 
den anden side lægger vægt på at skabe rammer, 
hvor den enkelte medarbejder udfordres, udvik-
ler sig og trives i et positivt og sundt arbejdsmiljø. 
Vi prioriterer, at der inden for rammerne af vores 

forretningsmæssige mål er plads til forskellighed, 
hvad angår kompetencer og baggrund. 

SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 
Et meget væsentligt indsatsområde for EWII er 
sikkerhed og arbejdsmiljø. I 2017 er der indført en 
række nye effektive og værdiskabende koncern-
systemer på arbejdsmiljøområdet, som har med-
virket til ændring af arbejdsmiljøkulturen i EWII. 

Koncernsystemerne er strategisk implementeret 
for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet på 
arbejdspladserne samt for at undgå påbud og for 
at forberede en eventuel arbejdsmiljøcertificering.

SOCIALE FORHOLD  
OG MEDARBEJDERFORHOLD
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Nye koncernsystemer styrker sikkerheden  
på arbejdspladserne
Vi har i 2017 indført et nyt APV koncept, som 
inde holder et risikostyringsværktøj, der betyder, 
at alle arbejdsmiljø- og sikkerhedsproblemer 
identificeres, risikovurderes og håndteres. Med 
det nye APV koncept er der sket en væsentlig 
øget inddragelse af medarbejderne, hvilket har 
betydet en langt større bevidsthed om området.

Vi har endvidere implementeret et nyt koncept 
for den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse, 
der betyder, at arbejdsmiljøindsatserne systema-
tisk evalueres, og der sættes nye mål op for det 
kommende år. Der er implementeret ny årshjul-
systematik, der sikrer en systematisk styring af  
arbejdsmiljøaktiviteterne.

I 2017 er der udviklet og implementeret et nyt 
kemikaliestyringssystem, der sikrer, at EU's for-
ordning omkring faremærkning af kemikalier kan 
overholdes nemt og effektivt. Kemikaliestyrings-
systemet indeholder en intuitiv, brugervenlig kemi 
app, der sikrer, at medarbejdere, der anvender 
kemikalier i jobbet, har let tilgængelighed til de 
lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger, som 
både fortæller, hvor farlige kemikalierne er og 
hvilke personlige værnemidler, medarbejderne 
skal anvende. Den nye kemi app har effektiviseret 
og reduceret tidsforbruget væsentligt på kemi-
kaliehåndteringen. 

 

En ny kemikalieretningslinje og nye arbejdsgange 
har samtidigt sikret, at farlige og kræftfremkalden-
de kemikalier er udfaset, og at farlige kemikalier 
substitueres med mindre farlige kemikalier. Ind-
satsen har også ført til en oprydning og reduktion 
i kemikaliebeholdningen.

Ny ulykkesstatistik og koncernulykkesfrekvens
I 2017 implementerede EWII ny ulykkesstatistik, 
der betyder, at koncernen og selskaberne har fået 
et godt grundlag til at overvåge ulykkesfrekvenser 
og ulykkesmønstre. Det skal styrke indsatserne 
i ulykkesforebyggelsen, hvor koncernmålet er 
nul arbejdsulykker. Ulykkesfrekvensen viser antal 
 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejds-
timer. 

Ulykkesfrekvensen for 2017 i EWII Koncernen 
er målt til 37. Det er en høj ulykkesfrekvens, der 
delvis kan forklares med, at koncernen indehol-
der driftsselskaber som EWII Teknik og Midtjysk 
Køleservice, hvor ulykkesfrekvenserne henholds-
vis er på 153 og 317. Den høje ulykkesfrekvens i 
Midtjysk Køleservice kan forklares ved meget få 
medarbejdere set i forhold til antallet af arbejds-
ulykker. Ser vi på ulykkesfrekvensen uden de to 
selskaber, er den 5.

Påbud
I 2017 har vi modtaget fire påbud fra Arbejds-
tilsynet, som har handlet om manglende sikker-
hed på byggepladser, hvilket har udløst fire gule 
smileys. 
Derfor har vi i 2017 intensiveret kommunikations-
indsatsen vedrørende sikkerhedsregler og igang-
sat et kompetenceudviklingsprogram for projekt-
ledere med bygherreansvar.

 
 Kemi app brugere =  
 202 medarbejdere bruger kemi appen 
i  i deres daglige arbejde  
 Kemisuperbrugere som er  
 uddannet i 2017 = 11 medarbejdere 
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Arbejdstilsynet har gennemført fem besøg på ar-
bejdspladserne i 2017, som har resulteret i fem 
grønne smileys. Arbejdstilsynet har under besø-
gene fremhævet vores nye effektive koncernsy-
stemer. 

MEDARBEJDERSUNDHED OG TRIVSEL
I EWII er vi præcis så gode og dygtige som vores 
medarbejdere. Vores medarbejdere er EWII. Der-
for har vi også stort fokus på, hvordan vores med-
arbejdere har det, og vi har en række indsatser, 
der involverer arbejdsglæde, trivsel og sundhed. 

Arbejdsglæde
Vi måler hvert år medarbejdernes arbejds-
glæde gennem en medarbejdertilfredsheds-
undersøgelse   foretaget af en ekstern sam-
arbejdspartner. Igen i 2017 havde vi en flot 
medarbejderopbakning i form af en svarprocent 
på 91%. 

Arbejdsglæden og loyaliteten blandt EWIIs med-
arbejdere ligger fortsat på et højt niveau, væsent-
ligt højere end gennemsnittet af private, danske 
arbejdspladser. 

 Arbejdsglæde EWII 2012-2017
 Arbejdsglæde for det private danske arbejdsmarked

72

69

2012

69 69

70 70

71

75

74 74

75

77

MEDARBEJDERTILFREDSHED

 
Vi går ikke på kompromis med 
sikkerheden – alle skal sikkert 
hjem hver dag. 

KONCERNENS SIKKERHEDS SLOGAN

5 grønne Smiley

4 gule Smiley

2013 2014 2015 2016 2017
År

Indeks
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I EWII har vi en særlig styrke i, at vi har mange 
spændende jobs, og læring og udvikling er i fokus. 
Der er en god opbakning til ledelsen. På området 
omdømme ligger vi i EWII lavere end andre  
private,  danske arbejdspladser, og vi har derfor 
de seneste år arbejdet på at skabe en fælles for-
retningsidentitet, der dog i 2017 blev udfordret 
af den kritiske medieomtale, EWII var omfattet af 
hen over sommeren.

Som opfølgning på medarbejdertilfredsheds-
undersøgelsen gennemfører vi i EWII dialogmøder 
i alle afdelinger, hvor der bliver sat ord på både 
styrker og udfordringer i dagligdagen, og der bli-
ver aftalt handlingsplaner. I de afdelinger, hvor ar-
bejdsglæden har været lavest, har der været gen-
nemført opfølgende midtvejsmålinger. 

Vi gennemfører vores næste medarbejdertilfreds-
hedsundersøgelse i efteråret 2018.

Energi til livet  
I EWII har vi medarbejdernes sundhed højt på 
dagsordenen. Vi er derfor Sundhedscertificeret, 
og hvert år har vi et nyt sundhedsfokus. Netop  
vores sundhedsindsats er et godt eksempel på, at 
vi binder det at drive forretning tæt sammen med 
det at tage et særligt ansvar. Vi tænker sundhed 
i bred forstand, og sundhed handler for os ikke 
blot om kost og motion, men også om vores  
arbejdsglæde og trivsel. Når vi er glade for vores 
arbejde og stolte af vores arbejdsplads, så giver 
det energi og overskud, som smitter.

Vores arbejde med sundhed bygger på 
KRAMS-faktorerne:

Inspireret af EWIIs historie – det hele startede 
med vandforsyning for 150 år siden – har vores 
sundhedsfokus i år været vand og van(d)vittig 
sundhed.

266 medarbejdere har i 2017 deltaget i vores 
sundhedsaktiviteter.

Alle aktiviteter bygger på et princip om, at de foregår   
uden for arbejdstid og er delvist egenfinansieret. 

K  OST
R  YGNING
A  LKOHOL
M OTION
S  TRESS



EWII Årsrapport 2017

Tilbage til indholdsfortegnelsen    /    Ledelsesberetning     54

Fravær
EWII Koncernen har i 2017 haft et samlet fravær 
på 4,7 %. Fraværet er faldet, men niveauet er fort-
sat for højt. Det er dog glædeligt, at fraværet af-
ledt af arbejdsskader er reduceret. EWII har fokus 
på at minimere fraværet gennem forebyggelse og 

tæt dialog med sygemeldte medarbejdere med 
henblik på en god og hurtig tilbagevenden til ar-
bejdet.

MEDARBEJDERUDVIKLING
Et centralt element i at være medarbejder i EWII 
er, at man ved, hvad der forventes – derfor er for-
ventningsafstemning et vigtigt led i både rekrutte-
ring, introduktion og den løbende udvikling af vo-
res medarbejdere.

I EWII lægger vi vægt på kompetenceudvikling, 
som både sker gennem udvikling i jobbet, side-
mandsoplæring og gennem kompetenceudvik-
lingsaktiviteter. Vi gennemfører kompetenceudvik-
lingsaktiviteter dels via vores eget EWII Akademi, 
dels gennem individuelle handlingsplaner, der ud-
arbejdes på medarbejderens årlige performance- 
og udviklingssamtale.

I EWII Akademi har vi fokus på kompetenceudvik-
lingsbehov, der går på tværs af EWIIs forretnings-
områder.

REKRUTTERING INTRODUKTION UDVIKLING

• Stillingsbeskrivelse og  
 kompetenceprofil  

• Succeskriterier

• Grundig  
 rekrutteringsproces

• Introduktion

• Dialog om trivsel og  
 performance

• Performance- og  
 udviklingssamtaler

• Udvikling i jobbet

• Kompetenceudvikling

201720162015

 Fravær 
 Heraf sygefravær

FRAVÆR

4,12 %

2,87 %

3,59 %

4,99 %

4,7 %

3,43 %

MEDARBEJDERUDVIKLING
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EWIIs moderselskabsbestyrelse
17 bestyrelsesmedlemmer, heraf 3 kvinder

EWIIs repræsentantskab
122 repræsentanter, heraf 20 kvinder

EWIIs koncerndirektion
1 direktionsmedlem, heraf 0 kvinder

EWIIs direktørgruppe
10 medlemmer, heraf 6 kvinder

EWIIs ledergruppe
46 medlemmer, heraf 18 kvinder

 Andel kvinder  
 Andel mænd

MÅLTAL FOR KØNSMÆSSIG 
SAMMENSÆTNING
EWII Koncernen har opstillet måltal og politik for 
den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og 
rapporterer om det her i årsrapporten.
Mangfoldigheden i ledelsen skaber et dynamisk 
og innovativt arbejdsmiljø, og vi har derfor en 
målsætning om at have en balanceret repræsen-
tation mellem kvinder og mænd i det øverste le-
delsesorgan og i de øvrige ledelsesgrupper på 
40 - 60%. Målet er aktuelt opfyldt i EWIIs Direktør-
gruppe og ledergruppe.
 
EWIIs repræsentantskab er valgt blandt forbru-
gerne, og EWII tilstræber i valgets tilrettelæggelse 
at gøre repræsentantskabsdeltagelse lige attrak-
tivt for begge køn. Vi målsætter ikke en bestemt 

fordeling for repræsentantskabet, men lægger 
vægt på lige adgang og lige appel samt synliggø-
relse af koncernens betydning for begge køn.
 
EWIIs bestyrelse udpeges af repræsentantska-
bet. Repræsentantskabet opfordres til at sikre 
en balanceret repræsentation mellem kvinder og 
mænd i bestyrelsen på 40 – 60 % og tilstræbe, at 
en sådan ligevægt opnås inden for de nærmeste 
4 år. 

Der er iværksat følgende indsatser: 
• EWII har i sin personalepolitik sikret, at alle  
 vilkår 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.

KØNSMÆSSIG FORDELING I LEDELSESORGANERNE
Pr. 31. december 2017

80 % 84 %

100 %

40 %  39 %

16 % 20 % 

61 %60 %
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• 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 2017 
løbende evalueret på opfyldelsen af den overord-
nede målsætning. 

Energibranchen, som EWII Koncernen befinder 
sig i, er historisk set en meget mandsdomineret 
branche, hvilket kønsfordelingen i EWII Koncernen 
også afspejler, hvor kun 32 % af medarbejderne 
er kvinder. Der er ikke en balanceret repræsen-
tation mellem kvinder og mænd i fødekæden til 
ledelsesniveauerne – hverken i branchen eller 
i EWII Koncernen. Men det ændrer ikke vores 
grundholdning om, at der skal være en ligelig for-
deling mellem kønnene i ledelsen.

Bestyrelser i datterselskaber Kønsmæssig fordeling
Kvinder/mænd

Pr. 31. december 2017

KØNSMÆSSIG FORDELING  
I BESTYRELSERNE

TREFOR Vand A/S  33%/67%

Komplementarselskabet EWII Invest A/S  33%/67%

K/S EWII Invest 1  33%/67%

K/S EWII Invest 2   33%/67%

EWII A/S   67%/33%

TREFOR El-net A/S   67%/33%

EWII Bredbånd A/S   0%/100%

TREFOR Varme A/S  25%/75%

EWII Energi A/S   67%/33%

EWII Teknik A/S   0%/100%

EWII Mobility A/S  33%/67%

Midtjysk Køleservice A/S   33%/67%

EWII Telecare A/S   33%/67%

EWII Fuel Cells A/S   33%/67%

EWII Production A/S  33%/67%

EWII Schenkenberg ApS  33%/67%

Lerkaka Vindkraft AB   33%/67%

Stensåsa Vindkraft AB   33%/67%

SCE Wind Meschede Management GmbH  33%/67%

SCE Wind Meschede GmbH & Co. KG Hamburg 33%/67%

EWII Ludwigsdorf GmbH & Co. KG   33%/67% 
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får kunderne i besparelser 

BILLIG 
INFRASTRUKTUR

150

Brutto investeringer på

480MIO
DKK

i materielle anlægsaktiver

47,4%
Soliditetsgradkr

526

NETTOOMSÆTNING

 1.474 MIO
DKK

72
Resultat før skat

256 
EBITDA

-14
Resultat efter skat

heltidsansatte i 
gennemsnit

MIO
DKK
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ÅRETS RESULTAT 2017
EWII Koncernen realiserede i 2017 et under-
skud på 14 MDKK efter skat og et overskud på 
72 MDKK før skat, hvilket er et resultat under det 
budgetterede. Resultatet er ikke tilfredsstillende. 

Resultat før skat er påvirket med 140 MDKK pga. 
indregning af opkrævningsretten i TREFOR Vand 
A/S. Det er som følge af skatteprøvesagerne i 
vandsektoren. 

Flere af forretningsområderne har ikke skabt 
de forventede resultater. Resultatet er påvirket 
af nedskrivninger i udviklingsselskaberne EWII 
 Telecare A/S, EWII Mobility A/S og EWII Fuel   
Cells A/S på samlet 34 MDKK, nedskrivning på en 
vindmøllepark på 5 MDKK samt skrotning af an-
læg i TREFOR Vand A/S på 15 MDKK.

EWII Invest realiserede et overskud på 139 MDKK, 
hvilket er tilfredsstillende i forhold til markeds-
forholdene og den risikoprofil, der er valgt. Årets 
afkast af de finansielle investeringer svarer til en 
forrentning på 6,6 % af kapitalen.

Nettoomsætningen udgjorde 1,474 MDKK i 2017, 
hvilket er 173 MDKK mindre i forhold til 2016. 
Dette er effekten af engrosmodellens indførelse 
1. april 2016, hvorefter PSO-tillæg og afgifter ikke 
længere medregnes i nettoomsætningen. 

Resultatet skal ses i lyset af, at der er givet  
65 MDKK i rabat til kunderne i TREFOR El-net 
A/S, at TREFOR Vand A/S har opkrævet 75 MDKK 
mindre end prisloftet, samt at kunderne har fået 
yderligere 10 MDKK i rabat, da betalingsgebyr ikke 
opkræves. 

EWII har præsteret et positivt driftsresultat,  
EBITDA på 256 MDKK.

BALANCE OG  
EGENKAPITALOPGØRELSE
Koncernbalancen i 2017 er på 9.853 MDKK. Egen-
kapitalen, som udgør 4.672 MDKK i 2017, er 46 
MDKK mindre end sidste år. Dette skyldes regule-
ringer i egenkapitalen i de associerede og tilknyt-
tede virksomheder.

UDVIKLING I  
ØKONOMISKE  
FORHOLD

Se afsnittene 'Usikkerhed vedr. indregning  
og måling'og 'Usædvanlige forhold der har påvirket  

indregning og måling'
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TREFOR El-net A/S opnåede et underskud som 
budgetteret og som konsekvens af, at der ikke 
opkræves abonnement. Tariffen for transport af 
strømmen var landets laveste blandt distribu-
tionsselskaberne i 2017.

TREFOR Vand A/S realiserede et resultat under 
det budgetterede. Året er påvirket af skrotninger 
af anlægsaktiver. I prisloftet for 2017 var rammen 
på 201,8 MDKK eksklusiv afgifter. TREFOR Vand 
A/S har opkrævet 126,4 MDKK. Selskabets effekti-
ve drift betyder, at det ikke har været nødvendigt 
at opkræve op til prisloftet, og TREFOR Vand A/S 
har dermed sparet kunderne i Trekantområdet 
for 75,5 MDKK.

TREFOR Varme A/S præsterede et overskud 
som budgetteret. Der er fortsat en effektiv drift 

med fokus på omkostningsreduktioner og effekti-
viseringer. 

Resultaterne for TREFOR El-net A/S, TREFOR Vand 
A/S og TREFOR Varme A/S er en konsekvens af 
den måde priserne fastsættes på og den gæl-
dende lovgivning. Det er kun i TREFOR El-net A/S, 
at der kan genereres overskud til aktionærerne, 
hvorimod lovgivningen forhindrer udbetaling af 
overskud til aktionærerne i henholdsvis TREFOR 
Vand A/S og TREFOR Varme A/S. EWII arbejder fo-
kuseret på at have lave konkurrencedygtige priser 
og en høj forsyningssikkerhed, som sikres ved at 
foretage langsigtede investeringer samt effektiv 
overvågning og drift. 

EWII Energi A/S realiserede et resultat på 8,4 
MDKK, hvilket er lavere end det budgetterede.  
Resultatet er ikke tilfredsstillende. Bruttoresulta-
tet for 2017 er lidt højere end året før. Afvigelsen 
kan i det væsentligste henføres til hård konkur-
rence på elmarkedet, til resultatet af den finan-
sielle handel samt til et lavere resultat end bud-
getteret af ejerandelen i Energi Danmark A/S.

EWII Bredbånd A/S har realiseret et underskud 
på 11,7 MDKK. Dette er lidt større end budgette-
ret, hovedsageligt fordi forventningerne til TDCs 
salg på fibernettet ikke blev indfriet. Nianet, som 
EWII Bredbånd er medejer af, blev i 2017 solgt til 

 
 EWII har fortsat mulighed for at hæve  
 priserne på el, vand og varme inden  
 for lovgivningens rammer og derved   
 skabe bedre resultater, men EWII læg- 
   ger vægt på at fastholde de lave priser. 

FORRETNINGSOMRÅDERNE

TREFOR El-net A/S -62,9 MDKK  -49,1 MDKK

TREFOR Vand A/S 128,8 MDKK  -11,2 MDKK

TREFOR Varme A/S  41,8 MDKK 41,8 MDKK

EWII Energi A/S  8,2 MDKK 8,4 MDKK

EWII Bredbånd A/S  -15,0 MDKK -11,7 MDKK

EWII Teknik A/S  -14,0 MDKK -10,9 MDKK

Midtjysk Køleservice A/S  -3,3 MDKK -2,6 MDKK

EWII Production A/S  -8,8 MDKK -6,0 MDKK

EWII Telecare A/S  -10,9 MDKK -8,5 MDKK

EWII Fuel Cells A/S  -21,6 MDKK -17,3 MDKK

EWII Mobility A/S  -53,0 MDKK -41,4 MDKK

EWII Invest  139,3 MDKK 139,3 MDKK

Resultat  
efter skat  

Resultat  
før skat  

Årets resultat for de enkelte forretningsområder udgør:
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Global Connect. Salget af Nianet er betinget af en 
godkendelse fra Konkurrencestyrelsen, og salget 
er ikke indregnet i 2017-regnskabet.

EWII Teknik A/S realiserede et underskud på 
10,9 MDKK. Resultatet er ikke tilfredsstillende.  
Resultatet er væsentligt under det budgetterede, 
hvilket skyldes et markant lavere aktivitetsniveau. 

Midtjysk Køleservice A/S realiserede et under-
skud på 2,6 MDKK. Resultatet er ikke tilfredsstil-
lende. Resultatet svarer til det budgetterede, men 
er præget af et lavt aktivitetsniveau. 

EWII Production realiserede et underskud på 
6,0 MDKK. Resultatet er ikke tilfredsstillende.  
Resultatet er dog bedre end det budgetterede.  

EWII Production har i 2017 haft en oppetid på 
koncernens møller på 98,7 % og performer såle-
des driftsmæssigt på det forventede niveau. Op-
petid på vindmøllerne hænger godt sammen med 
selskabets fokus på driften og overvågning af møl-

lerne. Resultatet er påvirket af en nedskrivning af 
en vindmøllepark på 4,5 MDKK.

EWII Telecare A/S realiserede et underskud på 
8,5 MDKK, hvilket er dårligere end det budgette-
rede. Resultatet er ikke tilfredsstillende og kan til-
skrives manglende omsætning. EWII Telecare A/S 
opererer på et nyt og umodent marked. Resul-
tatet er påvirket af nedskrivning af udviklingsom-
kostninger på 2 MDKK.

EWII Fuel Cells A/S realiserede et underskud på 
17,3 MDKK, hvilket er under det budgetterede. 
Resultatet er ikke tilfredsstillende. Resultatet skyl-
des lavere omsætning end forventet.  
 
De faste omkostninger er bibeholdt for at sikre, at 
produktionen er klar til stigende omsætning.  
Den manglende omsætning skyldes længere-
varende testforløb og forsinkede kundeordrer. 
Resultatet er påvirket af nedskrivning af udvik-
lingsomkostninger på 0,6 MDKK.
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EWII Mobility A/S realiserede et underskud på 
41,4 MDKK, hvilket er væsentligt dårligere end 
budgetteret og ikke tilfredsstillende. Resultatet 
er påvirket af nedskrivning af udviklingsomkost-
ninger og produk tionsanlæg på 17,8 MDKK. Her-
udover er resultatet påvirket af nedskrivninger af 
varelagre med 11,2 MDKK.

EWII Invest har realiseret et overskud på 139,3 
MDKK, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af mar-
kedsvilkårene og den valgte risikoprofil. Årets af-
kast af de finansielle investeringer svarer til en 
forrentning på 6,6% af kapitalen. EWII Invest har 
en balanceret investeringsstrategi, hvor det pri-
mære hensyn er at forrente formuen, så den med 
stor sandsynlighed bevares intakt, inklusive infla-
tionssikring. Det sekundære hensyn er at forren-
te 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. 

INVESTERINGER
Der er i 2017 investeret 480 MDKK brutto i mate-
rielle anlægsaktiver. Af årets investeringer udgør: 

KAPITALBEREDSKAB
Markedsbetingelserne for EWII Koncernens infra-
strukturselskaber er kendetegnet ved forholdsvis 
stor stabilitet i både omsætning og omkostninger. 
Samtidig afspejler priserne primært udviklingen i 
omkostninger. Afsætningen er påvirket af faktorer 
som vejret og udviklingen i samfundsøkonomien, 
men på et forholdsvist beskedent niveau.  

I de kommercielle virksomheder er omsætningen 
afhængig af EWIIs konkurrencekraft, som vi hele 
tiden har fokus på at styrke.

Anlægsinvesteringerne kan for størstedelens ved-
kommende planlægges i god tid, og der er ikke 
behov for en stor løbende likviditet til at håndte-
re udsving. Der planlægges således ikke med en 
større løbende likviditetsreserve, idet kortvarige 
udsving håndteres ved hjælp af trækningsrettig-
heder i banker. 

FINANSIERING
Koncernen har en soliditetsgrad på 47,4 %. EWII 
lægger vægt på at have en langsigtet finansiering, 
hvorfor selskaberne i EWII Koncernen i overve-
jende grad er finansieret gennem realkreditlån. 
Koncernen har derfor ikke været nævneværdig 
påvirket af udviklingen på de finansielle markeder. 
EWIIs strategi har medført en langsigtet og billig 
finansiering. 

USIKKERHED VEDRØRENDE  
INDREGNING OG MÅLING
Østre Landsret har den 16. januar afsagt dom 
i Skattesagen mellem Vandsektoren og SKAT. 
Vandsektoren tabte og er i proces med at tage 
stilling til, om afgørelsen skal ankes. Konkret er 
der nationalt uenighed om 36 mia. DKK.

EWII A/S
15 MDKK

EWII  
Production

202 MDKK

TREFOR  
Varme A/S
46 MDKK

TREFOR  
Vand A/S
87 MDKK

TREFOR  
El-net A/S
70 MDKK

EWII  
Bredbånd A/S
56 MDKK

Øvrige selskaber
4 MDKK
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TREFOR Vand A/S har i lighed med andre selskab-
er valgt at selvangive 2010 efter åbningsbalancen 
opgjort i forbindelse med Vandsektorloven.
 
SKAT har opgjort TREFOR Vand A/S’ skattemæssige 
åbningsbalance til en væsentligt mindre værdi.
 
I SKATs skatteansættelse har TREFOR Vand A/S en 
åbningssaldo på 537 MDKK den 1. januar 2010. 
Hertil kommer de løbende investeringer, som i 
peri oden 2010 - 2025 er godt 1,6 mia. DKK. Ved 
et årligt 'forbrug' af saldoen for at balancere skat-
teregnskabet, skal der tidligst betales skat om 20 år.
 
Afgørelsen i prøvesagerne forventes at få afsmit-
tende effekt for TREFOR Vand A/S. Af forsigtig-
hedsmæssige grunde er der derfor indregnet 
140 MDKK i udskudt skatteforpligtelse og som et 
takstmæssigt tilgodehavende, idet TREFOR Vand 
A/S har til hensigt at opkræve eventuelle skatte-
betalinger hos forbrugerne.
 
Beløbet på 140 MDKK er behæftet med usikker-
hed dels som følge af udfaldet af de påklagede 
prøvesager til Højesteret og dels som følge af, at 
TREFOR Vands egen sag på nuværende tidspunkt 
ikke er færdigbehandlet af SKAT og Landsskatte-
retten.
 
Indregningen følger FSRs anbefalinger for  
vandsektoren. 

USÆDVANLIGE FORHOLD, DER HAR 
PÅVIRKET INDREGNING OG MÅLING
Der er indregnet 140 MDKK under omsætningen 
i koncernen som forskydning i takstmæs sige un-
derdækninger i TREFOR Vand A/S. Beløbet ved-

rører udskudt skat, der kan opkræves over tak-
sterne i de år, hvor skattebeløbene bliver aktuelle. 
Indregningen er foretaget som konsekvens af, 
at SKAT har fået medhold i en række prøve sager 
vedrørende skattemæssige indgangsværdier i 
vandsektoren, og disse forventes at få afsmitten-
de effekt for TREFOR Vand A/S. De skattemæssige 
indgangsværdier i TREFOR Vand A/S er endnu 
ikke endelig afgjort af SKAT, hvorfor beløbet kan 
være behæftet med usikkerhed.
 
Der er endvidere indregnet 140 MDKK i hensat 
udskudt skatteforpligtelse i resultatopgørelsen i 
koncernen. Beløbet vedrører samme forhold som 
omtalt ovenfor og er behæftet med samme usik-
kerhed.
 
Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2017 samt resultatet af koncer-
nens aktiviteter og pengestrømme for regnskabs-
året 2017 er ikke påvirket yderligere af usædvan-
lige forhold.

SKATTEMÆSSIGE FORHOLD
Koncernens samlede skattepligtige indkomst for 
2017 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.
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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 bereg-
nes skønsmæssigt ud fra en tillempet DCF- model. 
Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vej-
ledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det er 
SKATs vurdering, at de skattemæssige indgangs-
værdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere 
end de regnskabsmæssige.
 
TREFOR Vand A/S har påklaget SKATs afgørel-
se til Landsskatteretten. Østre Landsret har den 
16. januar 2018 afsagt dom i skatteprøvesagerne 
mellem vandsektoren og SKAT. Vandsektoren tab-
te og har anket dommen til Højesteret. TREFOR 
Vand A/S har indregnet forholdet. 

 

EWII har i februar 2018 fået fornyet godkendelsen 
af skattefrihed af aktiviteterne i K/S EWII Invest I 
og K/S EWII Invest II.

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

RISICI
EWII søger at mindske risikoen på de drifts-
relaterede ydelser gennem længerevarende af-
taleforhold og ved at øge antallet af kunder og 

Se afsnittene 'Usikkerhed vedr. indregning  
og måling'og 'Usædvanlige forhold der har påvirket  

indregning og måling'
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samarbejdspartnere. Dermed sikres en større 
spredning gennem flere aftaleforhold. Samtidig 
fokuserer EWII på høj kvalitet, høj service og kon-
kurrencedygtige priser.
 
I 2017 har vi fortsat vores arbejde med en foku-
seret og struktureret risikostyring og har som led 
i dette fortsat udarbejdelsen af det nye complian-
ceprogram i koncernen.

Compliance medvirker til at sikre kvaliteten i for-
retningsgange og processer, således at der op-
nås en effektiv og optimal drift i de enkelte forret-
ningsområder og i den samlede virksomhed.

I driftsområderne søger EWII at minimere risiko-
en gennem kvalitet i opmåling og dokumentation, 
driftsplanlægning og et velfungerende overvåg-
nings- og vagtberedskab. 

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

Som energiselskab er EWII naturligt underlagt 
visse risici ved køb og salg af el og naturgas. Kon-
cernen har en aktiv risikopolitik, som fastlægger, 
at størstedelen af risici afdækkes. De største ri-
sici er mængde- og prisrisici, som i overvejende 
grad afdækkes via kontrakter med leverandører-
ne, ligesom hele balancerisikoen afdækkes via 
leverandør erne.

EWII har begrænsede valuta- og renterisici og sø-
ger disse afdækket, hvor det er relevant og af be-
tydning. EWII ligger således med fast forrentede 

lån for 2/3 vedkommende og derved kun 1/3 i va-
riabel finansiering.

EWII har desuden en begrænset kreditrisiko til 
såvel samarbejdspartnere som kunder. Der an-
vendes forudbetalingsgarantier og sikkerheds-
stillelser for at undgå tab i koncernen. Der fore-
tages kreditvurderinger i relevant omfang. Der 
foretages løbende en vurdering af tabsrisici, og 
der er indført procedurer til håndtering af tabs-
relaterede fordringer, der skal medvirke til at re-
ducere tab på kunder i koncernen.

FORVENTET UDVIKLING
I 2018 forventes et positivt resultat i koncernens 
kommercielle selskaber. Også i de kommende år 
vil der være et stort fokus på effektivitet, udvikling 
og innovation, som er med til at styrke den sam-
lede EWII koncern.  

Resultaterne i 2018 vil, ligesom i 2017, være præ-
get af en stor prisnedsættelse, som betyder, at 
TREFOR El-net lader abonnementsbetalingen 
bortfalde igen i 2018. Dermed opnår TREFOR 
 El-nets kunder antageligt de absolut laveste priser 
i Danmark igen i 2018.

Hvis salget af Nianet godkendes af Konkurrence-
styrelsen vil det få en væsentlig positiv indflydelse 
på regnskabet for EWII i 2018.
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2017 I TAL
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RESULTATOPGØRELSE
i TDKK

Note  2017  2016  2017  2016 

Nettoomsætning 2  1.474.167  1.646.655  10.511  10.802 

Produktionsomkostninger  (848.491)  (1.278.979)  0  0 

DRIFTSRESULTAT  625.676 367.676  10.511  10.802 

Distributionsomkostninger  (343.640)  (193.840)  0  0 

Administrationsomkostninger  (279.787)  (279.521)  (33.953)  (23.979)

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT  2.249  (105.685)  (23.442)  (13.177)

Andre driftsindtægter  18.871  60.245  0  0 

Andre driftsomkostninger  (14.929)  (53.710)  0  0 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER  6.191  (99.150)  (23.442)  (13.177)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede  virksomheder  0 0  (2.532)  95.566 

Indtægter af kapitalandele i associerede  virksomheder  5.097  17.788  0  0 

Finansielle indtægter 3  169.465  241.291  23.161  26.458 

Finansielle omkostninger 4  (109.179)  (111.819)  (13.454)  (15.477)

RESULTAT FØR SKAT 71.574  48.110  (16.267)  93.370 

Skat af årets resultat 5  (85.229)  46.132  2.612  872 

ÅRETS RESULTAT 6  (13.655)  94.242  (13.655)  94.242 

Usikkerhed ved indregning og måling 1

Personaleomkostninger 7

Af- og nedskrivninger 8

Særlige poster 9

Honorar til repræsentantskabsvalgt revisor 10

Efterfølgende begivenheder 11

KONCERN MODERSELSKAB
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BALANCE – AKTIVER
i TDKK

Note  2017  2016  2017  2016 

Goodwill  15.074  24.308  0  0 

Udviklingsomkostninger  1.157  20.087  0  0 

Erhvervede patenter  344  32  0  0 

Software  38.158  25.325  0  0 

Udviklingsprojekter under opførelse  0  787  0  0 

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 12  54.733  70.539  0  0 

Grunde og bygninger  213.727  192.899  0  0 

Indretning af lejede lokaler  4.344  5.429  0  0 

Forsyningsanlæg  5.305.686  5.347.487  0  0 

Vindmøller  873.676  739.777  0  0 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  14.665  18.300  1.862  1.702 

Anlæg under opførelse  135.008  141.439  0  0 

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 13  6.547.106  6.445.331  1.862  1.702 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  0  0  4.964.045  5.000.487 

Kapitalandele i associerede virksomheder  164.412  159.833  0  0 

Andre værdipapirer og kapitalandele  2.138.320  2.137.058  0  0 

Andre tilgodehavender  2.223  7.531  0  0 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 14  2.304.955  2.304.422  4.964.045  5.000.487 

ANLÆGSAKTIVER  8.906.794  8.820.292  4.965.907  5.002.189 

VAREBEHOLDNINGER  36.677  26.268  0  0 

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

Igangværende regningsarbejder 15  14.895  26.419  0  0 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  186.814  202.191  1  0 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0  0  1.543.733  1.348.902 

Udskudt skatteaktiv 16  129.340  221.998  12.052  9.440 

Takstmæssige mellemværender med kunderne 17  139.970  10.329  0  0 

Tilgodehavende selskabskat  0  3.733  0  0 

Andre tilgodehavender  240.687  241.299  4.931  8.369 

Periodeafgrænsningsposter 18  29.834  31.226  0  0 

TILGODEHAVENDER  741.540  737.195  1.560.717  1.366.711 

VÆRDIPAPIRER  4.545  2.207  0  0 

LIKVIDER  163.530  218.686  19  99.780 

OMSÆTNINGSAKTIVER  946.292  984.356  1.560.736  1.466.491 

AKTIVER  9.853.086  9.804.648  6.526.643  6.468.680 

KONCERN MODERSELSKAB
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BALANCE – PASSIVER
i TDKK

KONCERN MODERSELSKAB

Note  2017  2016 2017  2016 

Selskabskapital  280.629  280.629  280.629  280.629 

Opskrivningshenlæggelse  609.188 2.610.420  0  0 

Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele  0  0  2.575.384  1.811.998 

Overført resultat  3.782.573  1.827.500  1.816.377  2.625.922 

Minoritetsinteresser  0  0  0  0 

EGENKAPITAL I ALT  4.672.390  4.718.549  4.672.390  4.718.549 

Pensionsforpligtelser  29.294  30.704  29.294  30.704 

Øvrige hensatte forpligtelser 19  20.800  18.734  0  0 

HENSATTE FORPLIGTELSER  50.094  49.438  29.294  30.704 

Gæld til kreditinstitutter 20  2.380.591  2.594.149  100.000  148.858 

Investeringsbidrag 21  565.514  519.618  0  0 

Finansielle instrumenter 22  267.894  352.243  0  0 

Takstmæssig mellemværende med kunderne  110.565  51.105 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER  3.324.564  3.517.115  100.000  148.858 

Kortfristet del af gæld til kreditinstitutter 20, 21  351.695  317.308  50.000  50.000 

Bankgæld  1.016.392  709.076  1.016.382  708.874 

Gæld til tilknyttede virksomheder  0  0  635.406  798.284 

Modtagne forudbetalinger  6.506  6.555  0  0 

Forudfakturering igangværende arbejder 15  5.298  7.383  0  0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  145.919  179.054  796  1.802 

Akkumuleret over-/underdækning med kunderne  17.406  0  0  0 

Anden gæld  249.334  286.576  22.375  11.609 

Periodeafgrænsningsposter 23  13.488  13.594  0  0 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER  1.806.038  1.519.546  1.724.959  1.570.569 

GÆLDSFORPLIGTELSER  5.130.602  5.036.661  1.824.959  1.719.427 

PASSIVER  9.853.086  9.804.648  6.526.643  6.468.680 

Nærtstående parter 22

Pantsætninger og eventualforpligtelser 23     
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EGENKAPITALOPGØRELSE
i TDKK 

Selskabs kapital Opskrivnings henlæggelse Overført  
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 280.629  641.973  3.795.947  4.718.549

Opløsning af tidligere års opskrivning  0  (32.785)  32.785 0

Regulering udskudt skat  0 0  (7.163) (7.163)

Dagsværdiregulering sikringsinstrumenter  0 0  32.560 27.977

Andre reguleringer  0 (57.901) (53.318)

Overført af årets resultat  0  (13.655) (13.655)

EGENKAPITAL 31. DECEMBER  280.629  609.188  3.782.573  4.672.390

Selskabs kapital Reserve for nettoopskrivning 
af  kapitalandele

Overført  
resultat I alt

Egenkapital 1. januar  280.629  1.811.998  2.625.922 4.718.549 

Korrektion 1. januar  0  798.422  (798.422)  0 

Korrigeret egenkapital 1. januar  280.629 2.610.420  1.827.500  4.718.549

Andre reguleringer  0 (53.318)  0  (53.318)

Dagsværdiregulering sikringsinstrumenter i 
tilknyttede virksomheder

 0 27.977  0  27.977 

Regulering af udskudt skat  0  (7.163)  0  (7.163)

Overført af årets resultat  0  (2.532)  (11.123)  (13.655)

EGENKAPITAL 31. DECEMBER  280.629  2.575.384  1.816.377  4.672.390 

KONCERN

MODERSELSKAB

Der er ikke sket ændring i selskabskapitalen siden 1.1.2013
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MODERSELSKAB

PENGESTRØMSOPGØRELSE
i TDKK

KONCERN

Note  2017  2016  2017  2016 

Resultat før finansielle poster  6.191  (99.150)  (23.442)  (13.177)

Af- og nedskrivninger  410.901  365.343  465  885 

Ændring sikringsinstrumenter (51.789) 0 0 0

Ændring i driftskapital  (159.026)  36.683  13.194  1.027 

PENGESTRØMME FRA DRIFT FØR 
 FINANSIELLE POSTER  206.277  302.876  (9.783)  (11.265)

Finansielle indtægter 3  169.465  241.291  23.161  26.458 

Finansielle omkostninger 4  (109.179)  (111.819)  (13.454)  (15.477)

Heraf afkast værdipapirer  (151.105) (239.986) 0 0

Betalte skatter  3.999  (3.589)  0  0 

PENGESTRØMME FRA DRIFT  119.457  188.773  (76)  (284)

Tilgang immaterielle anlægsaktiver, netto 12  (25.348)  (45.275)  0  0 

Tilgang materielle anlægsaktiver 13  (480.197)  (323.651)  (1.000)  (1.599)

Tilgang finansielle anlægsaktiver  (17.500)  0  0  0 

Afgang materielle anlægsaktiver  5.179  227.163  374  642 

Afgang immaterielle anlægsaktiver  92  0  0  0 

Afgang finansielle anlægsaktiver  149.911  0  0  0 

Ændring af indestående i investeringsforening  0  105.064  0  0 

PENGESTRØMME FRA 
 INVESTERINGS AKTIVITET  (367.863)  (36.699)  (626)  (957)

Afdrag på langfristet gæld  (297.665)  (298.424)  (48.858)  (50.545)

Provenu ved optagelse af langfristet lån  117.070  0  0  0 

Tilgang investeringsbidrag  68.867  43.298  0  0 

PENGESTRØMME FRA 
 FINANSIERINGS AKTIVITET  (111.728)  (255.126)  (48.858)  (50.545)

ÆNDRING I LIKVIDER  (360.134)  (103.052)  (49.560)  (51.786)

Likvide beholdninger 01.01.  (488.183)  (385.131)  (58.476)  (6.690)

LIKVIDER 31.12.  (848.317)  (488.183)  (108.036)  (58.476)
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NOTE 1-3
i TDKK

KONCERN MODERSELSKAB

2. NETTOOMSÆTNING 2017 2016  2017  2016 

Kommercielle aktiviteter  680.332  734.253  0  0 

Aktiviteter omfattet af lovmæssig  regulering  777.069  894.168  0  0 

Øvrige aktiviteter  16.766  18.234  10.511  10.802 

 1.474.167  1.646.655  10.511  10.802 

3. FINANSIELLE INDTÆGTER 2017 2016  2017  2016 

Renter af bankindestående  0  1  0  0 

Afkast på værdipapirer  162.066  239.986  0  0 

Godtgørelse for garantistillelser samt kaution  0  0  3.796  4.463 

Renter fra tilknyttede virksomheder  0  0  19.201  20.817 

Renter fra debitorer  802  787  0  0 

Øvrige renter  6.597  517  164  1.178 

 169.465  241.291  23.161  26.458 

1. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING

TREFOR Vand A/S blev skattepligtigt pr. 01.01.2010, hvor TREFOR Vand A/S opgjorde et afskrivningsgrundlag for anlægsaktiverne base-
ret på de af myndighederne fastsatte regulatoriske standardværdier.
 
TREFOR Vand A/S har den 3. februar 2014 modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelsen af de myndighedsfastsatte 
standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige ind-
gangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning of-
fentliggjort den 10. juni 2011. Det er SKATs vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere 
end de regnskabsmæssige. TREFOR Vand A/S har påklaget SKATs afgørelse til Landsskatteretten, da ledelsen vurderede, at det var 
sandsynligt, at sagen vil falde ud til TREFOR Vand A/S’ fordel.
 
Landsskatteretten har i juni 2014 afsagt kendelse i fire af branchens og SKATs udvalgte prøvesager. Landsskatteretten gav SKAT med-
hold for så vidt angår valg af værdiansættelsesmodel, men kritiserede samtidig væsentlige konkrete forudsætninger i anvendelsen af 
modellen.
 
Landsretten har i januar 2018 afsagt kendelse i to af branchens og SKATs udvalgte prøvesager. Landsretten gav SKAT medhold på, hvad 
der vurderes at være andre præmisser end Landsskatteretten. Brancheorganisationen DANVA har anket prøvesagerne til Højesteret.
 
Afgørelsen i prøvesagerne forventes at få afsmittende effekt for TREFOR Vand A/S. Af forsigtighedsmæssige grunde er derfor indreg-
net 139.970 TDKK i udskudt skatteforpligtelse og som et takstmæssigt tilgodehavende, idet TREFOR Vand A/S har til hensigt at opkræve 
eventuelle skattebetalinger hos forbrugerne.
 
Beløbet på 139.970 TDKK er behæftet med usikkerhed dels som følge af udfaldet af de påklagede prøvesager til Højesteret og dels som 
følge af, at TREFOR Vand A/S’ egen sag på nuværende tidspunkt ikke er færdigbehandlet af SKAT og Landsskatteretten.
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NOTE 4-6
i TDKK

5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT 2017 2016  2017  2016 

Aktuel skat  (5.756)  (3.648)  0  0 

Ændring af udskudt skat  91.052  (41.185)  (2.612)  (872)

Ændring af udskudt skat pga. nedsættelse  
af selskabsskatten

 0  (1.709)  0  0 

Regulering vedrørende tidligere år  (67)  410  0  0 

 85.229  (46.132)  (2.612)  (872)

6. FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 2017 2016

Overført til reserve for nettoopskrivning  (2.532)  95.566 

Overført resultat  (11.123)  (1.324)

 (13.655)  94.242 

KONCERN MODERSELSKAB

MODERSELSKAB

4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER 2017 2016  2017  2016 

Renter af bankgæld  16.427  7.797  8.513  456 

Renter øvrige lån  72.334  75.090  2.555  2.872 

Renter til tilknyttede virksomheder  0  0  2.386  12.149 

Afkast  på værdipapirer  10.961  0 

Kurstab og indfrielsesomkostninger  2.919  2.433  0  0 

Øvrige renter, bankgebyrer m.v.  6.538  26.499  0  0 

 109.179  111.819  13.454  15.477 
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NOTE 7
i TDKK

7. PERSONALEOMKOSTNINGER 2017 2016  2017  2016 

Lønninger og gager  284.257  302.027  24.239  16.542 

Pensionsbidrag  37.782  42.653  4.684  7.829 

Andre omkostninger til social sikring  3.195  4.261  29  43 

Andre personaleomkostninger  5.682  3.990  448  28 

 330.916  352.931  29.400  24.442 

DET SAMLEDE VEDERLAG TIL 
 MODERSELSKABETS LEDELSE UDGØR: 

Repræsentantskab  1.355  886  1.355  886 

Bestyrelse  2.243  2.456  2.243  2.098 

Direktion  28.885  9.655  28.885  9.655 

 32.483  12.997  32.483  12.639 

GENNEMSNITLIGT ANTAL MEDARBEJDERE  526  550  5  5

KONCERN MODERSELSKAB
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NOTE 8-9
i TDKK

8. AF- OG NEDSKRIVNINGER 2017 2016  2017  2016 

Udviklingsomkostninger  5.821  5.273  0  0 

Patentrettigheder  38  7  0  0 

Software  13.742  13.713  0  0 

Goodwill  9.234  30.769  0  0 

Bygninger  5.519  5.432  0  0 

Indretning af lejede lokaler  1.085  1.348  0  0 

Forsyningsanlæg  270.782  263.569  0  0 

Produktionsanlæg  58.380  58.174 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  6.928  8.663  523  542 

Indtægtsført investeringsbidrag  (21.547)  (21.533)  0  0 

Fortjeneste/tab ved salg/skrotning af  
materielle anlægsaktiver 

 14.346  29.081  (58)  343 

Fortjeneste/tab ved salg/skrotning af 
 immaterielle anlægsaktiver 

 648 

Regulering nedskrivninger  24.378  (50.686)  0  0 

 389.354  343.810  465  885 

AF- OG NEDSKRIVNINGERNE 
 FORDELES SÅLEDES:

Nettoomsætning  (21.547)  (21.533)  0  0 

Produktionsomkostninger  153.209  257.519  0  0 

Distributionsomkostninger  248.282  96.781  0  0 

Administrationsomkostninger  3.026  4.069  465  885 

Andre driftsomkostninger  6.384  6.974  0  0 

389.354  343.810  465  885 

KONCERN MODERSELSKAB

9. SÆRLIGE POSTER 2017 2016 2017 2016 

Omsætning  139.970  0  0  0 

Tilbageførsel tidligere års nedskrivning 0 160.000 0 0

Nedskrivning af omsætningsaktiver  (11.209)  0  0  0 

Nedskrivning på anlægsaktiver (25.026) (147.495) 0 0

Skat  (139.970)  0  0  0 

 (36.235)  12.505  0  0 

I distributionsomkostninger er indregnet en udgift på 4.500 TDKK, som vedrører nedskrivning af vindmøller samt 1.195 TDKK til ned-
skrivning af anlægsaktiver. I produktionsomkostninger er indregnet en udgift på 19.331 TDKK til nedskrivning af anlægs aktiver samt 
11.209 TDKK til nedskrivning af omsætningsaktiver.

Der er indregnet 139.970 TDKK under omsætning som forskydning i takstmæssige underdækninger. Beløbet vedrører udskudt 
skat, der kan opkræves over priserne i de år, hvor skattebeløbene bliver aktuelle. Indregningen er foretaget som konsekvens af, 
at SKAT har fået medhold i en række prøvesager vedrørende skattemæssige indgangsværdier i vandsektoren og disse forventes at 
få afsmittende effekt for TREFOR Vand A/S. Selskabets endelige skattemæssige indgangsværdier er endnu ikke endeligt afgjort af 
SKAT, hvorfor beløbet kan være behæftet med usikkerhed.



EWII Årsrapport 2017

Tilbage til indholdsfortegnelsen    /    2017 i tal     75

NOTE 10-12
i TDKK

KONCERN MODERSELSKAB

11. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER

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

10. HONORAR TIL REPRÆSENTANTSKABS-
VALGT REVISOR 2017 2016 2017 2016 

Lovpligtig revision  1.171  1.183  87  61 

Andre erklæringer med sikkerhed  162  198  0  0 

Skatterådgivning  504  647  5  0 

Andre ydelser  3.635  7.594  250  100 

 5.472  9.622  342  161 

12. IMMATERIELLE  
ANLÆGSAKTIVER Goodwill Udviklings-

omkostninger
Erhvervede 

patenter Software Udviklings projekter 
under opførelse I alt 

Kostpris 1. januar  108.613  34.556  57  101.738  787  245.751 

Tilgang  0  4.783  323  26.575  6.076  37.757 

Afgang  0  (6.726)  0  0  (6.863)  (13.589)

KOSTPRIS 31. DECEMBER  108.613  32.613  380  128.313  0  269.919 

Af- og nedskrivninger 1. januar  84.305  14.469  25  76.413  0  175.212 

Afskrivninger  9.234  5.821  11  13.742  0  28.808 

Årets nedskrivninger  0  17.244 0 0 0  17.244 

Afskrivninger vedr. årets afgang  0  (6.078)  0  0  0  (6.078)

AFSKRIVNINGER 31. DECEMBER  93.539  31.456  36  90.155  0  215.186 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  
31. DECEMBER  15.074  1.157  344  38.158  0  54.733 

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2016

 24.308  20.087  32  25.325  787  70.539 

De aktiverede udviklingsomkostninger vedrører software til kunderelaterede styresystemer. Det forventes, at alle aktiverede udviklings-
omkostninger vil bidrage med hhv. omsætning og besparelser på fakturerings- og debitorstyringsområdet i de kommende år.

KONCERN
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NOTE 13
i TDKK

KONCERN

13. 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 1. januar  271.440  7.375  1.114.559  6.754.445  88.210  141.439  8.377.468 

Tilgang i årets løb  26.347 0  200.106  243.623  4.143  487.644  961.863 

Afgang i årets løb 0 0 0  (33.574)  (6.531)  (494.075)  (534.180)

KOSTPRIS 31. DECEMBER  297.787  7.375  1.314.665  6.964.494  85.822  135.008  8.805.151 

Opskrivninger 01. januar  0  0  0  846.136  0  0  846.136 

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

OPSKRIVNINGER 31. DECEMBER  0  0  0  804.104  0  0  804.104 

Afskrivninger og nedskrivninger  
1. december

 78.541  1.946  374.782  2.253.094  69.910  0  2.778.273 

Afskrivninger  5.519  1.085  59.501  270.093  6.152 0  342.350 

Årets nedskrivninger 0 0  6.706 0  428 0  7.134 

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

Afskrivninger vedr. årets afgang 0 0 0  (18.243)  (5.333) 0  (23.576)

AFSKRIVNINGER 31. DECEMBER  84.060  3.031  440.989  2.462.912  71.157  0  3.062.149 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  
31. DECEMBER  213.727  4.344  873.676  5.305.686  14.665  135.008  6.547.106 

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2016

 192.899  5.429  739.777  5.347.487  18.300  141.439  6.445.331 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver, som ville have været indregnet, hvis opskrivningen ikke var foretaget, udgør  
5.755.079 TDKK.
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NOTE 13
i TDKK

MODERSELSKAB

13. MATERIELLE ANLÆGS AKTIVER
Andre anlæg, 
driftsmateriel 

og  inventar
I alt

Kostpris 1. januar  2.549  2.549 

Tilgang  1.000  1.000 

Afgang  (950)  (950)

KOSTPRIS 31. DECEMBER  2.599  2.599 

Afskrivninger  1. januar  847  847 

Afskrivninger  523  523 

Afskrivninger vedr. årets afgang  (633)  (633)

AFSKRIVNINGER 31. DECEMBER  737  737 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER  1.862  1.862 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016  1.702  1.631 
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NOTE 14
i TDKK

KONCERN

14. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i asso-
cierede virksomheder

Andre værdipapirer 
og kapitalandele

Andre tilgode-
havender I alt 

Kostpris 1. januar  57.575  2.011.838  7.531  2.076.944 

Tilgang  17.500  233.977  43  251.520 

Afgang  0  (305.116)  (5.351)  (310.467)

KOSTPRIS 31. DECEMBER  75.075  1.940.699  2.223  2.017.997 

Nettoopskrivning 1. januar  102.258  125.220  0  227.478 

Andel i årets resultat  5.097  0  0  5.097 

Øvrige reguleringer  (18.018)  72.401  0  54.383 

NETTOOPSKRIVNING 31. DECEMBER  89.337  197.621  0  286.958 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER  164.412  2.138.320  2.223  2.304.955 

Heraf udgør ikke - afskrevne forskelsbeløb  7.858  0 0  7.858 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 159.833 2.137.058 7.531 2.304.422

KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE 
VIRKSOMHEDER OMFATTER: Hjemsted Stemme- og

ejerandel Egenkapital Resultat

 
Energi Danmark A/S Århus 16,49%  159.833  32.659 

Digizuite A/S Odense 34,06%  1.699  (4.581)

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 

Øvrige  2.102.088  

Forskelsbeløb ved første indregning af 34,06% kapitalandel i Digzuite A/S udgør 10.960 TDKK, heraf udgør goodwill 10.960 TDKK.
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NOTE 14
i TDKK

MODERSELSKAB

14. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i tilknyttede  virksomheder

Kostpris 1. januar  2.388.661 

KOSTPRIS 31. DECEMBER  2.388.661 

Korrektion 1. januar  2.611.826 

Andre reguleringer  (33.910)

Andel i årets resultat (2.532)

NETTOOPSKRIVNING 31. DECEMBER  2.575.384 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER  4.964.045 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016  5.000.487 

KAPITALANDELE OMFATTER: Hjemsted Stemme- og
ejerandel Egenkapital Årets 

 resultat
 

TREFOR Vand A/S Kolding 100 % 1.173.801    (11.243) 

Komplementarselskabet EWII Invest ApS København K 100 % 616  57

K/S EWII Invest I København K 100 % 1.515.168  96.759

K/S EWII Invest II København K 100 % 746.014  42.504

EWII A/S Kolding 100 % 1.541.147   (128.981)

 TREFOR El-Net A/S Kolding 100 % 631.634 (49.080)

 EWII Bredbånd A/S Kolding 100 % 114.763 (11.707)

 TREFOR Varme A/S Kolding 100 % 6651 41.808

 EWII Energi A/S Kolding 100 % 192.134 8.434

 EWII Teknik A/S Kolding 100 % 12.923 (10.914)

 EWII Mobility A/S Kolding 100 % (13.602) (41.356)

 Midtjysk Køleservice A/S Fredericia 100 % 7.919 (2.627)

 EWII Telecare A/S Odense 100 % 1.003 (8.475)

 EWII Fuel Cells A/S
  EWII Fuel Cells LLC

Odense
Albuquerque, USA

100 %
(2.477)

1.603
(17.294)

(1.590)

 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
Hamburg, Tyskland
Hamburg, Tyskland

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

377.522
10.715

5.212
756

5.555
2.317

(5.990)
(443)

89
6.723

401
2.310
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NOTE 15-18
i TDKK

15. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR 
 FREMMED REGNING  2017  2016  2017  2016 

Salgsværdi af udførte arbejder  87.969  124.929  0  0 

Foretagne acontofaktureringer  (78.372)  (105.893)  0  0 

 9.597  19.036  0  0 

Igangværende arbejder  14.895  26.419  0  0 

Forudfakturering igangværende arbejder  (5.298)  (7.383)  0  0 

 9.597  19.036  0  0 

16. UDSKUDT SKATTEAKTIV  2017  2016  2017  2016 

Hensættelse til udskudt skat 1. januar  221.998  171.645  9.440  8.568 

Regulering af udskudt skat indregnet i årets 
 resultat

 (91.052)  42.490  2.612  872 

Regulering vedr. tidligere år indregnet i
resultatopgørelsen 

 (8.779) 0 0 0

Regulering af udskudt skat indregnet på egen-
kapital

 7.173  7.863  0  0 

Hensættelse til udskudt skat 31. december  129.340  221.998  12.052  9.440 

UDSKUDT SKAT VEDRØRER:

Anlægsaktiver (94.824)  4.750  380  279 

Omsætningsaktiver  9.258  (503)  0  0 

Hensatte forpligtelser og gæld  106.859  93.001  4.753  2.254 

Fremførbare skattemæssige underskud  15.147  124.750  6.919  6.907 

Andre skattepligtige midlertidige forskelle 92.900  0 

 129.340  221.998  12.052  9.440 

Værdien af de fremførbare skattemæssig 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 stigning i indtjening, som følge af indtrængninger og udvidelse af markeder i koncernen.

17. REGULERINGSMÆSSIGE UNDERDÆKNINGER

Reguleringsmæssige underdækninger udgør 139.970 TDKK, hvilket er en stigning på 139.970 TDKK.
Hele beløbet forfalder til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb.

MODERSELSKABKONCERN

18. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, IT-supportaftale, sponsorater, licenser, forsikringer, 
ejendomsskat og abonnementer mv.
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NOTE 19-21
i TDKK

19. ØVRIGE HENSATTE FORPLIGTELSER  2017  2016 

Hensættelse til retablering mv.  20.283  16.068 

Hensættelse entreprisekontrakter  0  215 

Øvrige hensatte forpligtelser  517  2.451 

 20.800  18.734 

KONCERN

KONCERN

20. GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER  2017  2016  2017  2016 

Kortfristet del af gæld til kreditinstitutter  330.146  297.183  50.000  50.000 

Langfristet del af gæld til kreditinstitutter  2.380.591  2.594.149  100.000  148.858 

 2.710.737  2.891.332  150.000  198.858 

Nominel værdi af langfristede gældsforpligtelser  2.710.236  2.775.735  150.000  198.858

Efter mere end 5 år forfalder  
(amortiseret kostpris)

 1.276.690  1.423.367  0  0 

KONCERN MODERSELSKAB

21. INVESTERINGSBIDRAG  2017  2016 

Periodisering 1. januar  693.179  649.881 

Tilgang  68.867  43.298 

PERIODISERING 31. DECEMBER  762.046  693.179 

Indtægtsført 1. januar  153.436  131.903 

Indtægtsførsel  21.547  21.533 

INDTÆGTSFØRT 31. DECEMBER  174.983  153.436 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER  587.063  539.743 

Kortfristet del af investeringsbidrag 21.549 20.125

Langfristet del af investeringsbidrag  565.514 519.618
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23. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalte indtægter.

24. TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER

Nærtstående parter
Energi Danmark A/S, betydelig indflydelse.

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

22. FINANSIELLE INSTRUMENTER

I anden gæld indgår negativ dagsværdi af renteswaps med en markedsværdi på 267.496 TDKK. Renteswaps er indgået til sikring af en 
fast rente på koncernens variablet forrentede banklån. Med disse renteswaps afdækkes hovedstol på 1.840.000 TDKK. Renteswaps sik-
rer en fast rente i spændet 1,77 % - 4,92 % i restløbetiden, som spænder fra 2 til 21 år.

Under andre tilgodehavender er sikring af inddregnede transaktioner på værdipapirer og likvider i USD, markedsværdien af disse sik-
ringsinstrumenter med 7.746 TDKK.  

Under andre tilgodehavender indgår dagsværdi af sikringsinstrumenter med 4.251 TDKK, som er afdækket futures. Sikringsinstrumen-
ter er indgået af handel med energi. Pr. 31. december 2017 er sikret mængde 20.866 MWH og har en løbetid på 0-48 måneder. Modpar-
ten er Nasdaq Clearing.

Under andre tilgodehavender indgår en negativ dagsværdi af handel med futures med 778 TDKK. Pr. 31. december 2017 udgør mængde 
-88.504 MWH og har en løbetid på 0-48 Måneder. Modparten er Nasdaq Clearing.

MODERSELSKAB
Selskabet har kautioneret over for Nordea Bank A/S som sikker-
hed for EWII Bredbånd A/S’ lån nom. 391.896 TDKK, samt som 
sikkerhed for EWII Production A/S’ lån nom. 535.741 TDKK.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for 
479 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 2.218 TDKK.

EWII A/S kautionerer for datterselskabets EWII Fuel Cell A/S’  
kreditfaciliteter for 10 TDKK samt for datterselskabets husleje-
forpligtelse på 4.141 TDKK. 

Selskabet har indgået betinget aftale om yderligere investering 
i associeret virksomhed i 2018. Aftalen omfatter to kapitalind-
skud  på hver 5.000 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 varmeforsyningsvirksomhed 
inden stiftelsen.

25. PANTSÆTNINGER OG EVENTUAL FORPLIGTELSER

NOTE 22-25
i TDKK
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Endvidere har selskabet overtaget alle eventualforpligtelser, 
som var knyttet til Fredericia og Vejle Kommune Forsynings-
forvaltnings forsyningsvirksomhed inden for varmeforsyning
pr. 1. januar 1999. Koncernen har indgået købsforpligtelse med 
Kolding, Fredericia og Vejle Kommune med hensyn til at afta-
ge varme fra Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S 
(TVIS), idet hæftelsen dog er begrænset til krav, som lovligt kan 
indregnes i priserne over for forbrugerne.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på 655.910 TDKK, 
er der ydet pant i selskabets ejendomme og ledningsnet. 

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for 
328 TDKK.

TREFOR Vand A/S
TREFOR Vand A/S har indgået operationelle leje- og leasing-
aftaler for 526 TDKK.

TREFOR El-net A/S 
Til sikkerhed for prioritetsgæld på 689.898 TDKK er ydet pant i 
selskabets 60 kV stationer og ejendomme. 

TREFOR El-net A/S har indgået operationelle leje- og leasing-
aftaler for 580 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.

EWII Energi A/S har indgået aftale om leasing af biler med en 
samlet leasingforpligtelse 110 TDKK.

EWII Bredbånd A/S
EWII Bredbånd A/S er medlem af Foreningen Bredbåndsgaranti-
ordningen F.M.B.A., der er stiftet af Erhvervsstyrelsen den  
20. december 2013.

Medlemmerne er forpligtiget til at finansiere nøddrift af hinan-
dens tjenester i tilfælde af konkurs eller rekonstruktion.

Den maksimale hæftelse for hele foreningen udgør 40 MDKK, og 
EWII Bredbånd A/S’ andel heraf skønnes maksimalt at udgøre 
1,2 MDKK.

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 sikkerhed for prioritetsgæld stillet 
sikkerhed i vindmøller. Den regnskabsmæssige værdi af pant-
satte aktiver udgør 547.019 TDKK.

EWII Production A/S har givet pant i anpartskapitalen i EWII 
Schenkenberg ApS til sikkerhed for banklån på 6.976 TDKK. EWII 
Schenkenberg ApS har til sikkerhed for bankgæld på
6.976 TDKK stillet pant i vindmøller til bogført værdi på 10.715 
TDKK. 

EWII Production A/S har indgået aftale om leasing af biler med 
en samlet leasingforpligtelse på 329 TDKK. 

EWII Fuel Cells A/S
EWII Fuel Cells A/S har indgået leje- og leasingaftaler med en 
samlet ydelse frem til udløb på 4.273 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 Mobility A/S
EWII Mobility A/S har indgået aftale om leasing af bil, leasingfor-
pligtelsen udgør 613 TDKK.

EWII Teknik A/S
EWII Teknik A/S har udstedt arbejdsgarantier for 15.169 TDKK.

Selskabet har herudover indgået aftale om leasing af biler med 
en samlet leasingydelse på 12.571 TDKK.

Selskabet har indgået huslejeforpligtelser, der på balancetids-
punktet udgør 27 TDKK i uopsigelighedsperioden, som udgør 3 
mdr.

Midtjysk Køleservice A/S
Midtjysk Køleservice A/S har indgået leje- eller leasingkontrakt 
med ydelser frem til udløb på 1.516 TDKK. 

Selskabet har garantiforpligtelser 250 TDKK.

EWII Schenkenberg ApS
Bankgæld er sikret ved pant i produktionsanlæg og maskiner 
(vindmøller). Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte produk-
tionsanlæg udgør 29.600 TDKK.
 
De er afgivet transporterklæring i strømafregningen, samt 
non-pledge erklæring i forhold til selskabets pengeinstitut.
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ÆNDRINGER I ANVENDT  
REGNSKABSPRAKSIS
Koncernen har ændret præsentation af gebyr-
indtægter, som indregnes under nettoomsæt-
ningen. Tidligere blev gebyrindtægter indregnet 
under andre finansielle indtægter. Sammenlig-
ningstallene for 2016 er tilpasset den ændrede 
regnskabspraksis.
 
Ændringen har ingen beløbsmæssig effekt på 
årets resultat, balancesum eller egenkapital for 
2017 eller for sammenligningstallene.
 
Bortset fra ovenstående er årsrapporten aflagt ef-
ter samme regnskabspraksis som sidste år.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksom-
heden som følge af en tidligere begivenhed har 
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sand-

synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
virksomheden, 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 forud-
sigelige risici og tab, der fremkommer, inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter 
forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt 
med at de indtjenes, mens omkostninger indreg-
nes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Herudover indregnes værdireguleringer af finan-
sielle aktiver og forpligtelser.

KONCERNREGNSKABET
Koncernregnskabet omfatter EWII (modervirk-
somheden) og de virksomheder (dattervirksom-
heder), som kontrolleres af modervirksomheden. 
Modervirksomheden anses for at have kontrol, 
når den direkte eller indirekte ejer mere end  
50 % af stemmerettighederne eller på anden 

ANVENDT  
REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 
for regnskabsklasse C (stor). Årsrapporten er for 2017 aflagt i TDKK.
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måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmen-
de indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen 
direkte eller indirekte besidder mellem 20 % og 
50 % af stemmerettighederne og udøver betyde-
lig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes 
som associerede virksomheder.

KONSOLIDERINGSPRINCIPPER
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af 
regnskaber for EWII (modervirksomheden) og 
dens dattervirksomheder. Udarbejdelse af kon-
cernregnskabet sker ved sammenlægning af regn-
skabsposter af ensartet karakter. Ved konsolide-
ringen foretages eliminering af koncerninterne 
indtægter og omkostninger, interne mellemvæ-
render og udbytter samt fortjenester og tab ved 
transaktioner mellem de konsoliderede virksom-
heder. De regnskaber, der anvendes til brug for 
konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse 
med koncernens regnskabspraksis. 

Der foretages eliminering af avance på intern køb 
af anlægsaktiver og igangværende arbejder. Før 
2016 havde koncernen med henvisning til und-
tagelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven ikke 
foretaget eliminering af intern avance på internt 
køb af anlægsaktiver og igangværende arbejder, 
da disse transaktioner er foretaget på normale 
markedsvilkår. Ændringerne er foretaget i hen-
hold til overgangsbestemmelserne, hvilket med-
fører, at det alene er for interne avancer, der  
indregnes første gang den 1. januar 2016 eller 
senere, at der elimineres.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksom-
hedernes regnskabsposter 100 %. Minoritets-
interessernes forholdsmæssige andel af resulta-
tet præsenteres som en særskilt post i ledelsens 
forslag til resultatdisponering, og deres andel i 
dat tervirksomhedernes nettoaktiver præsenteres 
som en særskilt post under koncernens egenkapital. 
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Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med 
den forholdsmæssige andel af dattervirksom-
hedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet 
opgjort til dagsværdi.

VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder ind-
regnes i regnskabet fra henholdsvis overtagelses-
tidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller 
afviklede virksomheder indregnes i den konsoli-
derede resultatopgørelse frem til henholdsvis af-
ståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overta-
gelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksom-
heders identificerbare aktiver og forpligtelser må-
les til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der 
hensættes alene til dækning af omkostninger ved 
omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i 
det omfang, de er besluttet i den erhvervede virk-
somhed inden overtagelsen. Der tages hensyn til 
skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

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 ef-
ter en individuel vurdering af brugstiden. Hvis der 
ikke kan skønnes en pålidelig brugstid fastsættes 
denne til 10 år. Brugstiden revurderes årligt. Ne-
gative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i 
resultatopgørelsen som en indtægt.

Ved køb af virksomheder, fusioner, spaltninger, 
tilførsel af aktiver og aktieombytninger mv., hvor 
de deltagende virksomheder er under moder-

virksomhedens kontrol anvendes sammenlæg-
ningsmetoden. Efter sammenlægningsmetoden 
indregnes den erhvervede virksomheds aktiver og 
forpligtelser til regnskabsmæssige værdier, korri-
geret for eventuelle forskelle i anvendt regnskabs-
praksis og regnskabsmæssige skøn. Forskellen 
mellem det aftalte vederlag og den erhvervede 
virksomheds regnskabsmæssige værdi indregnes 
på egenkapitalen. Sammenligningstallene tilpas-
ses.

Ved køb af virksomheder, fusioner, spaltninger, 
tilførsel af aktiver og aktieombytninger mv., hvor 
de deltagende virksomheder er under moder-
virksomhedens kontrol anvendes sammenlæg-
ningsmetoden, hvor sammenlægningen anses 
for gennemført på erhvervelsestidspunktet uden 
tilpasning af sammenligningstal. Efter sammen-
lægningsmetoden indregnes den erhvervede 
virksomheds aktiver og forpligtelser til regnskabs-
mæssige værdier, korrigeret for eventuelle for-
skelle i anvendt regnskabspraksis og regnskabs-
mæssige skøn. Forskellen mellem det aftalte 
vederlag og den erhvervede virksomheds regn-
skabsmæssige værdi indregnes på egenkapitalen.

OMREGNING AF FREMMED VALUTA
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved 
første indregning til transaktionsdagens kurs. 
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre 
monetære poster i fremmed valuta, som ikke er 
afregnet på balancedagen, omregnes til balance-
dagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der op-
står mellem transaktionsdagens kurs og kursen 
på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, 
indregnes i resultatopgørelsen som finansielle po-
ster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver,  



EWII Årsrapport 2017

Tilbage til indholdsfortegnelsen    /    Anvendt regnskabspraksis    88

varebeholdninger og andre ikke-monetære akti-
ver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til hi-
storiske kurser.

Resultatopgørelsen for integrerede udenlandske 
enheder omregnes til transaktionsdagens kurs 
eller en tilnærmet gennemsnitskurs, idet poster 
afledt af ikke-monetære balanceposter dog om-
regnes til transaktionsdagens kurser for de un-
derliggende aktiver og forpligtelser. Monetære 
balanceposter omregnes til balancedagens kurs, 
mens ikke-monetære poster omregnes til trans-
aktionsdagens kurs. Valutakursreguleringer, der 
opstår ved omregningen, indregnes i resultatop-
gørelsen under resultat af indtægter af kapitalan-
dele i tilknyttede virksomheder.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Afledte finansielle instrumenter måles ved første 
indregning i balancen til kostpris og efterfølgende 
til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter ind-
regnes under henholdsvis andre tilgodehavender 
og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle in-
strumenter, der er klassificeret som og opfylder 
betingelserne for sikring af dagsværdien af et ind-
regnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indreg-
nes i resultatopgørelsen sammen med ændringer 
i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede for-
pligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle in-
strumenter, der er klassificeret som og opfylder 
betingelserne for sikring af fremtidige transaktio-
ner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de 
sikrede transaktioner realiseres, indregnes de ak-

kumulerede ændringer som en del af kostprisen 
for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke op-
fylder betingelserne for at blive behandlet som 
sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dags-
værdi løbende i resultatopgørelsen som finansiel-
le poster.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter årets fakturerede om-
sætning samt indtægtsførelse af passiverede inve-
steringsbidrag.

Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgif-
ter og rabatter i forbindelse med salget og måles 
til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

TREFOR El-net A/S har i overensstemmelse med 
Lov om Elforsyning besluttet, at selskabets under-
dækning opgjort efter elforsyningsloven skal op-
kræves i fremtidige takster. Som følge heraf ind-
regnes underdækninger i nettoomsætningen.
 
TREFOR Varme A/S er omfattet af Lov om Varme-
forsyning. Dette medfører, at selskabets over-/un-
derdækning opgjort efter varmeforsyningsloven 
skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf 
er årets over-/underdækning indregnet i netto-
omsætningen.
 
TREFOR Vand A/S er omfattet af vandsektorloven. 
Dette medfører, at selskabets over-/underdæk-
ning opgjort efter vandsektorloven skal indregnes 
i næste års priser. Som følge heraf er årets over-/
underdækning indregnet i nettoomsætningen.



EWII Årsrapport 2017

Tilbage til indholdsfortegnelsen    /    Anvendt regnskabspraksis    89

Igangværende arbejder for fremmed regning ind-
regnes i nettoomsætningen i takt med at produk-
tionen udføres, således at nettoomsætningen 
svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret ud-
førte arbejde (produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostnin-
ger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets 
nettoomsætning.
 
I produktionsomkostninger indgår direkte og in-
direkte omkostninger til transportomkostninger, 
omkostninger til drift af overordnet net, vindmøl-
ler, stationer, varmeværker og vandværker, køb af 
varme, hjælpematerialer, løn og gager samt af- og 
nedskrivninger på immaterielle og materielle an-
lægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen.

Produktionsomkostninger vedrørende igangvæ-
rende arbejder for fremmed regning indregnes 
i takt med, at de afholdes. Endvidere indregnes 

hensættelser til tab på igangværende arbejde for 
fremmed regning.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostnin-
ger, der afholdes til distribution af solgte varer, 
herunder til distributionsnettene i TREFOR El-net, 
TREFOR Vand, TREFOR Varme og EWII Bredbånd 
samt til løn og gager, reklameomkostninger samt 
af- og nedskrivninger på immaterielle og materi-
elle anlægsaktiver, der er knyttet til distributions-
processen.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkost-
ninger ved virksomhedens administrative funk-
tioner, herunder løn og gager til medarbejdere 
i administration og ledelse, kontorholdsomkost-
ninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt 
af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af 
virksomheden.
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Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af se-
kundær karakter set i forhold til virksomhedens 
hovedaktivitet.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger 
af sekundær karakter set i forhold til virksomhe-
dens hovedaktivitet.
 
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og  
associerede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og asso-
cierede virksomheder omfatter den forholdsmæs-
sige andel af de enkelte virksomheders resultat 
efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne 
udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalan-
dele, renteindtægter, herunder renteindtægter 
fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomhe-
der, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, 
gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortise-
ring af finansielle aktiver samt godtgørelser under 
acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af rente-
omkostninger, herunder renteomkostninger fra 
gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab 
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner 
i fremmed valuta, amortisering af finansielle for-
pligtelser samt tillæg under acontoskatteordnin-
gen mv.

Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og æn-
dring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resul-
tat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapi-
talen. 

TREFOR Varme A/S er fritaget for skattepligt.

BALANCEN
Goodwill
Goodwill er positive forskelsbeløb mellem kost-
pris og brugsværdien af overtagne aktiver og for-
pligtelser i virksomhedsovertagelsen. Goodwill af-
skrives lineært over den vurderede brugstid, der 
fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer 
inden for de enkelte forretningsområder. Afskriv-
ningsperioden udgør 5-20 år.

Brugstiderne er fastlagt ud fra en vurdering af i 
hvilket omfang, der er tale om strategisk erhver-
vede virksomheder med en stærk markedspositi-
on og langsigtet indtjeningsprofil. Hvis brugstiden 
ikke kan skønnes pålideligt fastsættes den til 10 
år. Brugstiderne revurderes årligt.  

For EWII Production A/S og Digizuite A/S udgør af-
skrivningsperioden fem år og er fastsat i henhold 
til den forventede indtjening, som denne indgår 
i ledelsesgodkendte budgetter og prognoser for 
forretningsområdet vindmøller.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis 
denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi.
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Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjor-
te udviklingsprojekter med tilknyttede immateriel-
le rettigheder og erhvervede immaterielle rettig-
heder.

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og 
processer, der er klart definerede og identificer-
bare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstræk-
kelige ressourcer og et potentielt fremtidigt mar-
ked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan 
på vises, og hvor det er hensigten at fremstille, 
 markedsføre eller anvende det pågældende pro-
dukt eller den pågældende proces, indregnes 
som immaterielle anlægsaktiver. 

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som 
omkostninger i resultatopgørelsen, når omkost-
ningerne afholdes. Ved indregning af udviklings-
projekter som immaterielle anlægsaktiver efter 
01.01.2016 bindes et beløb svarende til de af-

holdte omkostninger på egenkapitalen under re-
serve for udviklingsomkostninger, der nedbringes 
i takt med af- og nedskrivninger på udviklingspro-
jekterne.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter om-
kostninger, herunder gager og afskrivninger, der 
direkte og indirekte kan henføres til udviklings-
projekterne. Indirekte produktionsomkostninger 
i form af indirekte henførbare personaleomkost-
ninger og afskrivninger på immaterielle og mate-
rielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklings-
processen, indregnes i kostprisen baseret på det 
medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives line-
ært over den forventede brugstid, der fastsættes 
ud fra en konkret vurdering af det enkelte udvik-
lingsprojekt. Såfremt brugstiden ikke kan skønnes 
pålideligt fastsættes den til 10 år. De anvendte af-
skrivningsperioder udgør sædvanligvis fem år.
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Erhvervede immaterielle rettigheder i form af 
software og licenser måles til kostpris med fra-
drag af akkumulerede afskrivninger. Software og 
licenser afskrives lineært over den forventede 
brugstid. Afskrivningsperioden udgør tre til syv år.
Erhvervede patenter måles til kostpris med fra-
drag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Er-
hvervede patenter afskrives over den forventede 
brugstid. Afskrivningsperioden udgør seks år.

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til gen-
indvindingsværdi, hvis denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler, 
forsyningsanlæg, vindmøller, andre anlæg, drifts-
materiel og inventar og anlæg under opførelse 
måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og 
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivnin-
ger. Opskrivning sker på grundlag af en vurdering 
af handelsværdien.  
Kostprisen omfatter anskaffelses prisen, omkost-
ninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt om-
kostninger til klargøring af aktivet indtil det tids-
punkt, 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 fradrag 
af den forventede restværdi efter afsluttet brugs-
tid, restværdien revurderes løbende. Tidligere 
blev restværdien opgjort på tidspunktet for aktiv-
ets ibrugtagen uden efterfølgende revurdering. 
I overensstemmelse med årsregnskabslovens 

overgangsbestemmelser revurderes restværdien 
af materielle anlægsaktiver alene fremadrettet, 
første gang pr. 31.12.2016. Der afskrives ikke på 
grunde.
 
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 forbed-
rede egenskaber eller på anden måde forøger det 
pågældende anlægs dagsværdi, aktiveres.
 
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genind-
vindingsværdi, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved 
afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres 
som forskellen mellem salgsprisen med fradrag 
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen.

Nedskrivning af anlægsaktiver (impairment test)
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.



EWII Årsrapport 2017

Tilbage til indholdsfortegnelsen    /    Anvendt regnskabspraksis    93

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskriv-
ningstest til afgørelse af, om genindvindingsvær-
dien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, 
og der nedskrives til denne lavere genindvindings-
værdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som 
den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapital-
værdien.

Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindings-
værdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne 
samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der 
ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålide-
lig 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 geninvindingsværdi, såfremt den-
ne er laverer end den regnskabsmæssige værdi.

Erhvervsstyrelsen har i notat af 18.05.2011 tilken-
degivet, at hvis der ikke for forsyningsselskaber er 
indtruffet begivenheder, der indikerer nedskriv-
ningsbehov, er det ikke nødvendigt, at forsynings-
selskaberne foretager en nedskrivningstest af an-
lægsaktiverne.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede  
virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og as-
socierede virksomheder indregnes og måles i 
moder virksomhedens regnskab efter den indre 
værdis metode (equity-metoden). Dette inde-
bærer, at kapitalandelene måles til den forholds-
mæssige andel af virksomhedernes regnskabs-
mæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet 
goodwill og med fradrag eller tillæg af urealisere-
de koncerninterne fortjenester og tab.
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Tilknyttede virksomheder og associerede virk-
somheder med negativ regnskabsmæssig indre 
værdi måles til 0 DKK. Eventuelle tilgodehaven-
der hos disse virksomheder nedskrives til netto-
realisationsværdi ud fra en konkret vurdering.
 
Såfremt modervirksomheden har en retlig eller 
faktisk forpligtelse til at dække den pågældende 
virksomheds forpligtelser, og det er sandsynligt, at 
denne forpligtelse vil blive aktualiseret, indregnes 
en hensat forpligtelse målt til nutidsværdien af de 
omkostninger, det skønnes nødvendigt at afholde 
for at afvikle forpligtelsen.
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder og associerede virksomheder over-
føres i forbindelse med resultatdisponeringen til 
reserve for nettoopskrivning efter den indre  
værdis metode under egenkapitalen.
 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og asso-
cierede virksomheder nedskrives til genvindings-
værdi, såfremt denne er lavere.

Andre værdipapirer og kapitalandele
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 balancedagen.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg 
af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger op-
gøres som forventet salgspris med fradrag af fær-
diggørelsesomkostninger og omkostninger, der 
skal afholdes for at effektuere salget. Værdien 
fastsættes under hensyntagen til varebeholdnin-
gers omsættelighed, ukurans og forventes udvik-
ling i salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 
der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab.

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

Takstmæssige mellemværender med kunderne
Takstmæssige mellemværender med kunder op-
gøres i henhold til lovene om el-, vand- og varme-
forsyning (reguleringsregnskab). 

Værdien opgøres som den akkumulerede forskel 
mellem den faktiske opkrævning hos kunderne og 
den tilladte opkrævning (indtægtsramme) i hen-
hold til lovene om el-, vand- og varmeforsyning.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning må-
les til salgsværdien af det på balancedagen udfør-
te arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørel-
sesgraden og de samlede forventede indtægter 
på det enkelte igangværende arbejde. 



EWII Årsrapport 2017

Tilbage til indholdsfortegnelsen    /    Anvendt regnskabspraksis    95

Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som for-
holdet mellem det faktiske ressourceforbrug og 
det totale budgetterede ressourceforbrug.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i ba-
lancen under tilgodehavender eller gældsforpligt-
elser 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 finansieringsomkostninger indregnes 
i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige for-
skelle mellem regnskabsmæssige og skattemæs-
sige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den 
skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med 
udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det 
enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien 
af fremførselsberettigede, skattemæssige under-
skud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet 
forventes at kunne realiseres til, enten ved mod-
regning i udskudte skatteforpligtelser eller som 
nettoskatteaktiver.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende 
aktuel skat indregnes i balancen opgjort som be-
regnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er 
reguleret for betalt acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under akti-
ver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsnings-
poster måles til kostpris.
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Værdipapirer
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet 
under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede 
værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på 
balancedagen og unoterede kapitalandele, der 
måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis 
denne er lavere.

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. Tilba-
gekøbsforpligtelsen indregnes under gæld til kre-
ditinstitutter. Forskellen mellem salgs- og købs-
kurs indregnes i årets resultat.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante behold-
ninger og bankindeståender.

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter udskudt skat, pen-
sionsforpligtelser, reetablering af anlægsaktiver 
og øvrige hensatte forpligtelser. Hensatte forplig-
telser 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 balanceda-
gen måles til tilbagediskonteret værdi. Regulering 
af pensionsforpligtelser indregnes direkte over 
egenkapitalen.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbe-
dring af fejl og mangler inden for garantiperioden.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger 
vil overstige de totale indtægter på et igangvæ-

rende arbejde for fremmed regning, hensættes til 
dækning af det samlede tab, der påregnes på det 
pågældende arbejde.

Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritets-
gæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til 
kostpris, der svarer til det modtagne provenu ef-
ter 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 resulta-
topgørelsen over låneperioden som en finansiel 
omkostning ved anvendelse af den effektive ren-
tes metode.

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag omfatter akkumulerede indbe-
talinger for nettilslutning reduceret for akkumule-
ret indtægtsførsel. 

Tilgang svarer til indbetalinger for tilslutninger i  
indeværende år og indtægtsførslen sker i takt 
med den tilsvarende afskrivning af anlægsaktivet. 

Indtægtsførsel sker over 20 til 100 år.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortise-
ret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi.

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under for-
pligtelser omfatter modtagne indtægter til resul-
tatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeaf-
grænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme 
vedrørende drift, investeringer og finansiering 
samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præ-
senteres efter den indirekte metode og opgøres 
som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante 

driftsposter, ændring i driftskapital og betalt sel-
skabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktivite-
ter omfatter betalinger i forbindelse med køb og 
salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle an-
lægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg 
mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivite-
ter omfatter ændringer i størrelse eller sammen-
sætning af virksomhedskapitalen og de omkost-
ninger, der er forbundet hermed, samt optagelse 
af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling 
af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfri-
stede værdipapirer, som uden hindring kan om-
sættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun 
er ubetydelige risici for værdiændringer med fra-
drag af kortfristet bankgæld.
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Niels Møller 
Niels-Christian Sørensen
Paul V. Johansen
Per Bødker Andersen
Per Jensen
Per Sandholdt
Per Vinding Nielsen
Peter Ricardo Poulsen
Poul Erik Jensen
Poul Ugilt Thomsen
Steen Nyhuus Askholm
Svend Aage Jørgensen 

KREDS 2, VEJEN
Erling Hansen
Jens Erik Guldbjerg Iversen
Klaus Nordby 
Mette Autzen
Ove Bende Jepsen
Svend Aage Jensen 
Søren Rohwedder

KREDS 3, MIDDELFART
Agnete Damkjær
Alex Bruun
Allan Buch
Brian Schou Larsen
Finn Ole Christiansen
Hanne Lauritsen
Johnnie Dahl Nielsen
Malene Nørballe Mikkelsen
Ole Johannes Høyer
Tage Mau

Repræsentantskabsmedlemmer og kredse.
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KREDS 4, FREDERICIA
Bent Klindt Andersen
Christian Bro
Dennis Nielsen
Dorit Kyndesen
Edvin Ronald Steiness
Else-Marie Gøhns
Evald Lauridsen
Finn Ernst Ingvar Muhs
Finn Østergaard
Flemming Nis Lorenzen
Henning Due Lorentzen
Henning Troelsen
Henrik Møller Jørgensen
Holger Bigum
Joe Andersen
Johnny Gilberg
Jørn Limann
Kurt Dahl-Petersen
Kurt Halling
Michael B. Sørensen
Ole Steen Hansen
Peder Hvejsel
Steffen Borgbjerg
Søren Pedersen

KREDS 5, VEJLE
Anders Skovdal 
Anders Sørensen 
Benny Richard Jensen 
Carlo Eskelund Jacobsen 
Christian Hørby Jensen 
Claus Martin Nielsen 
Diana Andersen 
Hans Ole Egeberg Olesen 
Helge Andersen 
Helle Vibeke Andersen 
Henrik Juhl Kristensen 
Iben H. Thomsen 
Jakob Hyland Nielsen 
Jan Majgård Jensen 
Jens-Anker Gjelstrup 
Jesper From 
John Kaare 
Johnny Beck 
Kim Lassen 
Knud Aage Thiemer 
Leif Jakobsen 
Leif Skov 
Leif Thulstrup Bruhn 
Lotte Vestergaard 
Martin Sikær Kristensen 
Merete Nielsen 

Michael Hansen Kjerkegaard 
Mogens Peter Sundbøll 
Ove Nielsen 
Per T. Henriksen 
Peter Birkedal Frøkjær 
René Jensen-Iversen 
Steen Rosvang Andersen 
Susanne Vestergaard 
Thomas Green 
Tom Skovgaard 
Ulrik Faarup Sørensen 
Vagn Aage Jensen

MEDARBEJDER- 
REPRÆSENTANTER
Christian Holmgaard 
Søren Rahbech

Repræsentantskabsmedlemmer og kredse.

REPRÆSENTANT-
SKAB
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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
Jørn Limann, bestyrelsesformand
Morten Hansen, 1. næstformand
Leif Jacobsen, 2. næstformand
Anders Skovdal
Allan Buch
Bent Klindt Andersen
Charlotte Uhrskov
Christian Holmgaard*
Erling Hansen
Henning Due Lorentzen
John Kaare
Knud Erik Langhoff
Lotte Vestergaard
Merete K. Nielsen
Per Bødker Andersen
Per Vinding Nielsen
Søren Rahbech*

*medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

DIREKTION
Lars Bonderup Bjørn
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
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KONCERNENS 
ADRESSER 
MODERSELSKAB: 
EWII 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 70 50 50 50 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 26 23 06 91 

Direktion: 
Lars Bonderup Bjørn
Administrerende direktør 

Jens Christian Sørensen
Økonomidirektør

DATTERSELSKABER: 
EWII A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 70 50 50 50 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 28 29 79 47 

Direktion: 
Jens Christian Sørensen

TREFOR EL-NET A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 79 33 34 35 
Hjemmeside: treforelnet.dk 
CVR-nr. 20 80 63 97 

Direktion: 
Charles Nielsen

TREFOR VAND A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 79 33 34 35 
Hjemmeside: trefor.dk 
CVR-nr. 20 80 64 00 

Direktion: 
Charles Nielsen

TREFOR VARME A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 79 33 34 35 
Hjemmeside: trefor.dk 
CVR-nr. 17 01 01 31 

Direktion: 
Charles Nielsen

TREFOR TEKNIK A/S
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 79 33 34 35 
Hjemmeside: trefor.dk
CVR-nr.: 39 17 42 19

Direktion:
Charles Nielsen

EWII FIBERNET A/S
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 79 33 34 35 
CVR-nr.: 27 97 00 36

Direktion: 
Mette Marie Ostenfeldt
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EWII BREDBÅND A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 70 50 50 50 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 39 17 41 11

Direktion: 
Mette Marie Ostenfeld

EWII ENERGI A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 73 63 30 10 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 20 81 04 40 

Direktion: 
Christiane Dahlerup

EWII PRODUCTION A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 70 50 50 50 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 31 08 86 58 

Direktion: 
Christiane Dahlerup 

EWII TEKNIK A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 73 63 32 00 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 19 06 54 72 

Direktion: 
Lars Bonderup Bjørn 

MIDTJYSK 
KØLESERVICE A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 75 94 24 00 
Hjemmeside: mjks.dk 
CVR-nr. 33 36 33 97 

Direktion: 
Lars Bonderup Bjørn

EWII INVEST 
Pilestræde 58 
DK-1112 København K 
Telefon: +45 44 55 92 00 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 36 46 45 85 
CVR-nr. 36 49 41 31 
CVR-nr. 36 46 42 63 

Direktion:  
Kim Høibye  

EWII FUEL CELLS A/S 
Emil Neckelmanns Vej 15 A & B 
DK-5220 Odense SØ 
Telefon: +45 63 63 30 00 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 14 68 96 05 

Direktion: 
Theiss Stenstrøm 

EWII MOBILITY A/S 
Kokbjerg 30 
DK-6000 Kolding 
Telefon: +45 70 21 12 05 
Hjemmeside: tripl.com 
CVR-nr. 34 88 67 84 

Direktion: 
Lars Bonderup Bjørn 

EWII TELECARE A/S 
Emil Neckelmanns Vej 15 A & B 
DK-5220 Odense SØ 
Telefon: +45 70 21 60 70 
Hjemmeside: EWII.com 
CVR-nr. 30 51 43 43 

Direktion: 
Lars Bonderup Bjørn 
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MILJØDATA
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Enhed 2017 2016 2015

Køb fra TVIS inkl. Shell MWh  597.195  572.588  603.026 

Køb fra Energnist (TAS) MWh  273.993  245.524  283.177 

Køb fra DAKA spildvarme MWh  4.191  4.635  4.538 

Køb fra Fredericia Spildevand MWh  2.223  1.907  856 

Egenproduktion olie (leveret til TVIS) MWh  500  2.588  160 

Egenproduktion naturgas (leveret til TVIS) MWh  8.273  105.793  5.993 

Egenproduktion træpiller MWh  4.998  3.522  3.364 

Andet MWh  32.846 

Hovedtotal MWh  924.219  936.557  901.114 

Enhed 2017 2016 2015

Købt el MWh  1.637.630  1.683.442  1.647.823 

Solgt el MWh  1.604.714  1.632.601  1.598.325 

Tab i ledningsnet MWh  32.916  50.841  49.498 

Tab %  2,0  3,0  3,0 

TAB I LEDNINGSNET, EL

VARMEFORDELING
Varmen, der er leveret i 2017, fordeler sig som vist i skemaet

Køb af varme fra TVIS i 2017 ligger på samme niveau som i 2015. Stigningen fra 2016 til 2017 forklares ved 
at vinteren var koldere i 2017. Egenproduktionen af olie og naturgas i 2017 leveret til TVIS var væsentlig 
mindre end i 2016. Det begrundes ved, at Skærbækværket havde en mere stabil drift end i året før. 

Note: Andet udgør produktion på kedler og pillecontainere.

Tab i ledningsnettet i 2017 er væsentlig lavere end i 2016. Tallene kommer fra Energinet og bliver løben-
de justeret i takt med at forbrugsregistreringer i Data Hub bliver opdateret.

MILJØDATA
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Enhed 2017 2016 2015

Køb og produktion MWh  924.219  928.763  895.938 

Solgt fjernvarme MWh  724.945  716.104  690.861 

Tab i ledningsnet MWh  199.274  212.659  205.077 

Solgt fjernvarme Virkningsgrad %  78,4  77,1  77,1 

Solgt fjernvarme Tab %  21,60  22,90  22,90 

TAB I LEDNINGSNET, FJERNVARME

SOLGT VAND

Enhed 2017 2016 2015

Indvundet vandmængde  
(tidl. oppumpet vand) 1.000 m³  12.020  12.171  12.225 

Solgt vand 1.000 m³  11.072  11.193  11.189 

Tab i ledningsnet 1.000 m³  948  987  1.036 

Tab %  7,90  8,10  8,60 

TAB PR. METER DOBBELTRØR, FJERNVARME

Enhed 2017 2016 2015

Tab pr. meter dobbeltrør MWh  0,176  0,187  0,184 

Køb og produktion af solgt fjernvarme er på niveau med 2016 tallene. Tab i ledningsnettet er lidt lavere i 
2017 end i 2016. Årsagen til dette er, at der er sket en optimering af fremløbstemperaturerne, og at der 
 løbende sker renovering af ledningsnettet.

Tabet pr. meter dobbeltrør er faldet, hvilket forklares i den løbende renovering af ledningsnettet.

Den indvundne vandmængde og solgt vand ligger på et stabilt niveau i forhold til de tidligere år. Tab i lednings-
nettet er lidt mindre end i 2016. Forbedringen kan forklares ved, at ledningsnettet løbende energi renoveres.
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VEDVARENDE ENERGIANLÆG

Enhed 2017 2016 2015

Solceller EWIIs hovedkontor, Kolding kWh  9.900  10.100  10.860 

SOLCELLEANLÆG:

Vandværker:

Tørskind Vandværk kWh  18.305  15.675  14.108 

Kolding Sdr. Vandværk kWh  12.467  17.971  18.040 

Vejle Sdr. Vandværk kWh  8.470  8.810  8.700 

Varmeværker:  

Skovparken Varmeværk kWh  18.636  19.846  11.443 

Varmeværk Syd kWh  9.993  10.224  10.453 

Strandhuse Varmeværk kWh  7.987  8.414  8.653 

Varmeværk Øst kWh  15.319  16.178  16.354 

TURBINEANLÆG:  

Follerup kWh  10.414  14.446  25.475 

TRANSFORMERANLÆG:

Bramdrup, Kolding kWh  5.282  5.571  5.646 

Egeskov, Fredericia kWh  5.465  5.643  5.724 

Bredstrupvej, Fredericia kWh  5.237  5.408  5.486 

Østre Hougvej, Middelfart kWh  4.638  4.745  4.871 

Søbjerg, Fredericia kWh  2.781  3.341  3.428 

Søndermarken, Vejle kWh  5.085  5.112  5.192 

Søndergraven, Vejle kWh  4.767  4.969  5.043 

Hovedtotal  144.746  156.453  159.476 

Produktionstallene for de vedvarende energianlæg ligger stabilt i forhold til tidligere år. Mindre udsving kan 
kan forklares ved fx færre solskinstimer i 2017. På Tørskind vandværk er solcelleanlægget blevet optimeret 
og har derved opnået en forbedret produktion. Turbineanlægget på Follerup Vandværk, der modtager vand 
fra Fredsted beholderanlæg, har været under ombygning, hvilket har resulteret i en reduceret produktion.
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Enhed 2017 2016 2015

Ekstern forsyning m³  20.890  18.947  19.801 

Spædevand på varmecentraler m³  18.665  14.268  16.718 

Sanitært forbrug m³  4.703  4.679  3.083 

Hovedtotal  44.258  37.894  39.602 

VANDFORBRUG

Det ekstra vandforbrug ved hhv. ekstern forsyning, (som dækker vand fra TVIS, der anvendes til spædevand) 
og stigningen i spædevand på varmecentraler, skyldes øgede anlægsaktiviteter i forhold til de tidligere år.

I 2017 er der kørt flere kilometer i det samme antal biler målt i forhold til 2016. Der er kørt mere energi rigtigt 
i bilerne, idet der er kørt flere kilometer pr. liter, som betyder, at det samlede brændstofforbrug i 2017 er 
faldet.

BRÆNDSTOFFORBRUG

Enhed 2017 2016 2015

Antal biler Stk.  190  191  242 

Kilometerantal Antal  5.363.667  5.298.451  5.640.057 

Brændstofforbrug Liter  457.607  483.322  599.904 

Antal kørte km pr. liter Antal  11,7  10,9  9,40 
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EWII har belastet miljøet mindre i 2017 i forhold til luftudledningen i 2016. Mindre egenproduktion af olie 
og naturgas har resulteret i mindre luftudledning af CO2, SO2 og NOx.

LUFTUDLEDNING

2017 2016 2015

CO2 SO2 NOx CO2 SO2 NOx CO2 SO2 NOx

Energiforbrug 4.789 0,8 3,5 24.598 1,1 19,7 7.748 0,9 6,6

Brændstofforbrug 1.213 0,0 0,3 1.281 0,0 0,3 1.485 0,0 0,4

Tab ledningsnet – el 6.879 1,3 5,3 12.253 2,5 9,2 15.047 2,5 9,9

Tab ledningsnet – fjernvarme 25.507 2,8 45,8 27.186 3,0 48,9 25.901 3,3 50,7

I alt 38.388 4,9 54,9 65.318 6,7 78,0 50.181 6,7 67,5
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AFFALD
Affaldet kan opdeles i affaldssegmenter som angivet i skema herunder

Madaffald bortskaffes for første gang som selvstændigt affaldssegment. Dette øger genanvendelsen af 
madaffaldet. Enkelte affaldssegmenter afhentes først ved større mængder, hvilket er forklaringen til, at der 
mangler tal i tabellen. Batterier afhentes f.eks. hvert andet år. En anden forklaring er, at vi ikke har haft  
affaldssegmentet i det pågældende år.

         Enhed 2017 2016 2015

Forbrændingsegnet kg 111.032 92.714 110.246

Papir og pap kg 21.784 19.783 16.940

Metalaffald kg 75.791 200.462 251.711

PVC/plast kg 4.932 17.360 7.890

Deponi kg 4.167 8.860 11.580

Glas og glasfiber kg 586 6.618 -

Farligt affald kg 1.205 - 162

Olie kg 709 - 433

Slam kg 1.590 - -

Madaffald kg 10.549 - -

Organisk affald (busk, jord m.m.) kg 15.900 2.420 -

Elektronik og lyskilder kg 3.280 288 1.556

Batterier kg 274 - 329
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NYTÆNKNING SIDEN 1867

EWII A/S    Kokbjerg 30    DK-6000 Kolding    +45 70 50 50 50    EWII.com

http://EWII.com

