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EN VIGTIG ROLLE
I bestyrelsen havde vi sat os et mål om, at EWII i
løbet af 2018 skulle blive en foregangsvirksomhed
blandt energiselskaberne. Vi ville sikre synlighed og
åbenhed, og være tydelige, bevidste og transparente i, hvad vi gjorde, og hvad vi ikke gjorde. Det synes
jeg, vi er lykkedes med på rigtig mange punkter og
eksempelvis rapporterede EWII allerede i 2018, som
et af de første selskaber, på branchens nye anbefalinger for God selskabsledelse.

FREMTIDENS MULTIFORSYNING
Vi ser ind i en fremtid for forsynings- og energibranchen, hvor
digitalisering og øget elektrificering kommer til at stille store krav
til vores omstillingsparathed, så vi skal turde tænke nye tanker.
Forbrugernes adfærd ændrer sig, og EWII skal være på forkant
med ny teknologi for at sikre en effektiv og fremtidssikret forsyning i Trekantområdet.

Vi har nu brugt et år på at sætte den nye retning for koncernen.
Det har været et travlt år, hvor forretningen er blevet skåret til,
så vi har sikret et stærkere fundament med fokus på de forretningsaktiviteter, som fortsat skal være en del af EWII.

Vi ser ind i en fremtid for forsynings- og energibranchen, hvor digitalisering og øget elektrificering
kommer til at stille store krav til vores
omstillingsparathed …

Derfor har det også været et af de store fokuspunkter for
bestyrelsen i det forgange år at stille skarpt på, hvad EWII skal
beskæftige sig med for at skabe værdi og vækst til gavn for alle
borgere og virksomheder i Trekantområdet.

Sideløbende med det har vi i bestyrelsen arbejdet med, hvad
EWII skal bygge på i fremtiden. Det resulterede i offentliggørelse
af en ny koncernstrategi i september måned. En strategi hvor vi
redefinerer måden, vi tænker forsyningsselskab på og fokuserer
på den vigtige rolle, vi spiller i fremtidens multiforsyning.

Som energikoncern har vi et stort ansvar for at medvirke til
udviklingen i samfundet, og i det forgangne år har vi kommunikeret langt tydeligere om EWIIs profil til omverdenen. Direktionen
har tegnet en tydelig profil i kommunikationen, hvilket har skabt

Bestyrelsesformand
Anders Skovdal
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opmærksomhed i vores omverden og i branchen. Det er en
kommunikation med klare budskaber, som har kant fordi, det er
opstået i et hjerte, der banker passioneret for det, vi har sammen – nemlig en vigtig opgave for hele energibranchen om at
sikre kunderne de bedste og billigste løsninger.

Som nyvalgt formand ser jeg frem til et godt og konstruktivt
samarbejde med bestyrelse, repræsentantskab og direktion. Vi
står overfor nogle spændende år, hvor vi skal udmønte koncern
strategien, og hvor samspillet med omverdenen er afgørende.
I bestyrelsen ser vi frem til vores fælles fremtid.

LOKAL OPBAKNING
I efteråret havde vi repræsentantskabsvalg i EWII. Der var kampvalg i fire af de fem valgkredse, og den høje valgdeltagelse vidnede om, at lokalområdet har stor interesse i at præge udviklingen
i EWII.

God fornøjelse med EWII Koncernens årsrapport 2018.

I det efterfølgende valg til bestyrelsen var der fokus på kompetencer og erfaring, og også her var der kamp om pladserne for
den kommende 4-års periode. Vi har kortlagt kompetencerne i
den nyvalgte bestyrelse og offentliggjort disse på EWIIs hjemmeside. Klik og se dem her.

Anders Skovdal
Bestyrelsesformand
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Administrerende direktør
Lars Bonderup Bjørn

HJERTEVARME – JA TAK !
GLOBAL OPVARMNING
– NEJ TAK !
Jeg har nu lagt mit første år i EWII bag mig. Det har
været et turbulent år, og som altid når en årsrapport
offentliggøres, så vil fokus være på det passerede.

for halv-offentlig. Andre dele er underlagt fri konkurrence, og
her er udgangspunktet jo det modsatte: Vi konkurrerer på vores
hemmeligheder! Jo, EWII er en kompleks virksomhed.
De finansielle markeder har i flere år båret EWII. Sådan gik det
ikke i 2018, hvor aktiemarkederne blødte. Driften bidrog med
underskud, således som den har gjort i de seneste mange år.

I løbet af året brugte medierne megen spalteplads på at fortælle
om de forretningsområder, jeg satte mig i spidsen for at lukke
ned. I et år hvor jeg skulle sætte en ny retning, var det nødvendigt at fortælle om det, der blev gjort op med, og afdække hvor
pengene hidtil har været tjent.

Det understreger kun betydningen af den gennem
førte oprydning og det fortsatte arbejde med at sikre
en sund drift og gøre EWII mindre afhængig af udviklingen på de finansielle markeder.

Jeg slog også et slag for åbenheden med offentliggørelsen af min
løn. Som så ofte før var hemmeligheden mere spændende end
sandheden, men åbenhed er et stærkt våben og burde være
naturligt i offentlige og halv-offentlige virksomheder. Udgangspunktet for den halv-offentlige virksomhed må være, at alt er
åbent med mindre, der foreligger en konkret begrundelse for,
hvorfor det er lukket. Og dele af EWII er underlagt reguleringer,
som gør, at man med god ret kan kalde dele af virksomheden

Men ret skal også være ret. Bag de blodrøde tal er der en lige så
sand historie om EWII som det mest forbrugervenlige energiselskab. Igen i 2018 lod vi pengene flyde til gavn for kunderne.
Kæmpe rabatter i el-nettet og vandforretningen – i alt 90 MDKK
og gebyrfrihed for 13 MDKK – har været bidrag til Trekant
5
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området, som har medvirket til lavere priser til Hr. og Fru Trekant
og øget konkurrencekraft til industrien. Regnskabet for 2018 er
ikke kønt og selvfølgelig præget af oprydningen, men det kunne
jo faktisk have været væsentligt bedre, hvis vi havde opkrævet
alt det, vi måtte med loven i hånd. Man glemmer nemt, at netop
forbrugervenligheden og hjertevarmen varierer meget på tværs
af Danmark, og EWII er helt i top på det punkt.

haft i de forgangne mange år. Vi får brug for at kunne optimere
det samlede energisystem, og det er ikke bare vores egen del
med infrastruktur og handel. De udfordringer, Danmark står over
for, kræver, at vi etablerer en samlet infrastruktur, der kan sikre
en optimal anvendelse af den grønne strøm og skabe mulig
heder for lagring og fleksibilitet for at kunne imødekomme den
grønne strøms svaghed – vejrafhængigheden. Forudsætningerne
for styring ved hjælp af data i realtid skal på plads. Ellers bliver
konsekvensen, at der over en årrække kommer massive pris
stigninger i både el-net, varme og el-priser.

2019 bliver et meget anderledes år. Vi flytter fokus til at yde et
helt andet bidrag til samfundet. Den nye retning, vi satte ved
slutningen af 2018, handler nemlig om de store samfunds
dagsordener.

Global opvarmning er en dagsorden, vi er nødt til at tage alvorligt. Som energikoncern findes der næppe noget vigtigere på
den lange bane end at bekæmpe udslippet af CO2. Mens vi gør
det, opererer vi med en række selvfølgeligheder i det moderne
liv – el, vand, varme og internet – og vi er dermed også en del af
hvert eneste menneskes og hver eneste virksomheds liv. Helst
skal vi være det på en måde, som går hen i ubemærkethed. Når
vi alligevel en gang imellem fejler, eller kunderne får brug for, at
vi hjælper dem på vej, er det til gengæld vigtigt, at vi er der med
menneskeligt nærvær og har gjort os fortjent til tilliden til, at
vi løser problemerne med kvalitet og i fornøden hastighed. Vi
skal evne at kombinere vores fremsyn om de store samfunds
dagsordener med konkrete resultater i dagligdagen.

Danmarks store bidrag til løsning af den globale opvarmning er
gennem en elektrificering af samfundet at reducere udledningen
af CO2. Vi får som forsyningsselskab en nøglerolle i at udbygge
forsyningsstrukturen til at kunne møde en verden fyldt med
el-biler, elektrificeret opvarmning, datacentre og elektrificerede
kølebehov. Det kommer til at kalde på mange investeringer i
infrastrukturen.

2019 bliver et meget anderledes år.
Vi flytter fokus til at yde et helt andet bidrag
til samfundet.

Global opvarmning er en dagsorden, vi er nødt
til at tage alvorligt. Som energikoncern findes der
næppe noget vigtigere på den lange bane end at
bekæmpe udslippet af CO2.

Hr. og Fru Trekant ser i stigende grad internettet som en af livets
selvfølgeligheder. Da vi interviewede en række borgere i Trekant
området i efteråret 2018, beskrev nogle endda internettet som
en menneskerettighed. Det er store ord, men det understreger
den plads, internettet har fået i vores dagligdag, og i EWII har
vi besluttet at gøre fibernettet – og dermed internettet – til en
forsyningsart på linje med el, vand og varme. Det betyder, at det
er en forsyningsart, der skal måles på sin oppetid og præstere
99,995 % oppetid. Fuldstændig som vi gør i el, vand og varme.
Det er i al beskedenhed ganske ambitiøst.

Et af de fremskridt, vi præsterede i 2018, var, at vi blev årets
højdespringer blandt energiselskaberne i forhold til kundeservice. Det har vi grund til at være stolte af. Vi har temasat en
ubesværet hverdag for vores kunder, og selv om der endnu er
mange ting at forbedre, så er retningen klar. Men vi har ikke
evnet at kommunikere til vores kunder, at vi faktisk gør et dedi
keret stykke arbejde for at bidrage til reduktion af CO2.

Et længe kendt men stigende samfundsproblem er adgangen
til drikkevand – noget vi i Danmark i mange år har betragtet
som en selvfølgelighed. Det er det ikke mere. Vi har en vigtig
rolle i at sikre adgangen til drikkevand, og nok så meget har
vi en v igtig rolle i at skabe tryghed ved drikkevandet. Hr. og
Fru Trekant skal ikke have ondt i maven, hverken på grund af
problemer med drikkevandet eller på grund af frygt for problemer med drikkevandet. Frygten understreger behovet for, at
vi er dygtige til at fortælle om de tiltag, der lægger til grund for
adgangen til drikkevand.

Og så lige til sidst … der er stadig noget galt i energibranchen.
Åbenhed er kun ét skridt på vejen.
Global opvarmning – nej tak!
Hjertevarme – ja tak!

Udbygningen af forsyningsstrukturen kommer til at kræve massive investeringer i el-nettet og i vand- og varmeforsyningen. Og
den nødvendiggør opbygningen af en infrastruktur til data og
datahåndtering. Vi får anderledes brug for fibernettet, end vi har

Lars Bonderup Bjørn
Adm. direktør
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KONCERNOVERSIGT

100 %

100 %

100 %

KOMPLEMENTARSELSKABET
EWII INVEST APS

K/S EWII INVEST 1

K/S EWII INVEST 2

100 %

100 %

TREFOR
INFRASTRUKTUR A/S

EWII A/S

100 %

3,10 %

100 %

16,49 %

100 %

TREFOR
EL-NET A/S

DANSK
ENERGI NET

EWII
ENERGI A/S

ENERGI
DANMARK A/S

STENSÅSA
VINDKRAFT AB

100 %

100 %

100 %

TREFOR
VAND A/S

EWII
BREDBÅND A/S

LERKAKA
VINDKRAFT AB

100 %

100 %

100 %

TREFOR
VARME A/S

EWII
PRODUCTION A/S

EWII SCHENKENBERG APS

100 %

100 %

100 %

EWII
FIBERNET A/S

EWII
TEKNIK A/S

EWII LUDWIGSDORF
GMBH & CO. KG

Kommercielle selskaber
Infrastruktur selskaber
Medejede selskaber
Selskaber uden aktivitet

APRIL 2019
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35 %

100 %

DIGIZUITE A/S

SCE WIND
MESCHEDE GMBH
& CO. KG

100 %

21 %

100 %

EWII
MOBILITY A/S

STINTUM
HOLDING B.V.

SCE WIND
MESCHEDE MANAGEMENT GMBH
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt
årsrapporten for regnskabsåret 1. januar–31. december 2018
for EWII.

nens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncernens og
selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs
loven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig
således, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncer-

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
Kolding, den 11. april 2019

Anders Skovdal
Bestyrelsesformand

Lars Bonderup Bjørn
Administrerende direktør

Morten Hansen
Næstformand

Allan Buch
Bestyrelsesmedlem

Bent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Carl Johan Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Christian Holmgaard
Bestyrelsesmedlem

Ejvind Christensen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Møller Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Jacob Bogh Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Kurt Dahl
Bestyrelsesmedlem

Lotte Vestergaard
Bestyrelsesmedlem

Per Bødker Andersen
Bestyrelsesmedlem

Per Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Per T. Henriksen
Bestyrelsesmedlem

Pierre Legarth
Bestyrelsesmedlem

Søren Rahbech
Bestyrelsesmedlem

Ulrik Faarup Sørensen
Bestyrelsesmedlem
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DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS PÅTEGNING
Til repræsentantskabet i EWII Koncernen
KONKLUSION

som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydel-

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede

se på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018
samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om

regnskabsåret 1. januar–31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for EWII for regnskabsåret 1. januar–
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om

31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion

selskabet („regnskabet“).

på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af

GRUNDLAG FOR KONKLUSION

besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision

kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og

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

krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne

regnskabet. Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske

udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.

regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

vores konklusion.

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter

tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er

ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om

en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger

ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse

herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores

ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt

konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til

inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde

datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre,

synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om le-

at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

delsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret

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

på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmel-

noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

se med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

• Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om

LEDELSENS ANSVAR FOR REGNSKABET

koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver

Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den

regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herun-

udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets

der eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er
relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,

Aarhus, den 11. april 2019.

medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

PriceWaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF REGNSKABET

CVR-nr. 33 77 12 31

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation,

Per Timmermann, statsautoriseret revisor

Thomas Riis, statsautoriseret revisor

når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes

MNE-nr. 18652

MNE-nr. 32174
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KONCERNENS
HOVED- OG NØGLETAL
I TDKK
2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsætning

1.211.913

1.431.805

1.646.655

2.240.162

2.250.835

Resultat af ordinær primær drift

(215.418)

(66.612)

(105.685)

86.477

47.813

Resultat før finansielle poster

RESULTATOPGØRELSE

(203.997)

(62.926)

(99.150)

90.579

40.320

Finansielle poster, netto

(86.925)

(90.819)

122.472

1.275

109.760

Resultat af ophørte aktiviteter

(87.550)

0

0

0

0

(203.942)

(129.801)

94.242

91.914

159.930

296.277*

186.458*

250.491

494.545

399.254

242.240

475.018

323.651

373.118

431.258

Egenkapital

4.085.040

4.354.916

4.718.549

4.714.458

4.612.483

BALANCESUM

9.343.040

9.715.435

9.804.648

9.719.473

9.819.639

468

526

550

637

622

ÅRETS RESULTAT
EBITDA
BALANCE
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver

ANTAL HELTIDSANSATTE I GENNEMSNIT
NØGLETAL
Bruttomargin

(17,8 %)

(4,7 %)

(6,4 %)

3,9 %

2,1 %

Overskudsgrad

(16,8 %)

(4,4 %)

(6,0 %)

4,0 %

1,8 %

Afkastningsgrad

(2,1 %)

(0,6 %)

(1,0 %)

0,9 %

0,4 %

Soliditetsgrad

43,7 %

44,8 %

48,1 %

48,5 %

47,0 %

Forrentning af egenkapital

(4,8 %)

(2,9 %)

2,0 %

2,0 %

3,5 %

*

Uden indregning af forskydning i takstmæssig underdækning i TREFOR Vand A/S.
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LEDELSESBERETNING
Én digitalt integreret multiforsyning
– værdiskabelse lokalt, nationalt og internationalt

og global opvarmning som hovedtemaer er en del af det fælles
ansvar, vi tager del i løsning af. Det samme gælder for forureningsproblemstillinger i forhold til vores drikkevand, hvor særligt
desphenyl chloridazion kom til at spille en stor rolle i 2018.

EWII besluttede i 2018 en ny strategi for koncernen. Den fik den
ikke helt let tilgængelige titel „Én digitalt integreret multiforsyning“. Fra at have været en koncern med rødder i forsyningsbranchen, der var blevet et investeringsselskab, er vi gået tilbage
til kernen og har gjort forsyning til koncernens udgangspunkt for
udvikling. Men der ligger meget mere bag strategiens navn.

Ansvaret for det, vi har sammen, er også ansvaret for måden,
vi omgås hinanden på. Uanset om det er vores kunder, vores
samarbejdspartnere og leverandører, eller endda kilderne til
de forureningsproblemer, vi kæmper med, så kalder det på et
ubesværet møde, som uanset den konkrete udfordring tager
afsæt i vores værdier om på samme tid at være fremsynede og
resultatskabende, nærværende og troværdige.

Vores afsæt er, at vi som koncern er forbrugerstyret. Ledelse og
medarbejdere tager ansvar for den forsyning, vi har sammen med
vores kunder. Det gælder ikke alene i drift og vedligehold, men
nok så meget i udviklingen af den forsyning, der er forudsætningen for udøvelsen af rigtig mange af samfundets aktiviteter.

Den store klimadagsorden med CO2 problemer
og global opvarmning som hovedtemaer er en del
af det fælles ansvar, vi tager del i løsning af.
Som forsyningsvirksomhed sikrer vi livets selvfølgeligheder – el,
vand, varme og fibernet. Det har i mange år været en selvfølge i
Danmark, at el, vand og varme altid er tilgængeligt. Vi har i 2018

Når vi siger, at vi tager ansvar for det, vi har sammen, rummer
ansvaret meget mere end de fysiske aktiver, vi administrerer i
vores dagligdag. Den store klimadagsorden med CO2-problemer
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tilføjet fibernettet til listen af selvfølgeligheder, fordi internettet
har fået en rolle af at være en nødvendig infrastruktur. I dialogen med vores kunder hører vi endda adgangen til internet
omtalt som en menneskeret. Deraf følger et naturligt krav om
tilgængelighed på niveau med el, vand og varme, hvor oppetiden
konstant ligger over 99,995 %. Det kan lyde banalt, men det er
det langt fra. Det er kun fiberteknologien, der kan muliggøre
tilgængelighed på det målsatte niveau. Fiberteknologien er sine
konkurrenter – kobber og coax – langt overlegen og udgør det
fremtidssikrede alternativ.

Og vi vil i stadig stigende grad skulle anvende data på tværs af
forsyningsarterne for at styre optimalt.
Med elektrificeringen og digitaliseringen gør samfundet sig
mere sårbart over for fremmede magters adgang til vores
energisystemer og drikkevand. Fibernettet er forudsætningen
for den mest sikre løsning. Samtidig er fibernettet en teknologi,
der skaber forudsætningerne for, at vi struktureret kan arbejde
med at matche produktionen fra vedvarende energikilder med
forbruget – også selv om der ikke er samtidighed mellem de to.
Batterier, lagringsmedier eller fleksibilitet i energisystemet er
nødvendigheder for at sikre den grønne omstilling, og EWII går
foran i disse tiltag og finder samtidig et grundlag for at udvikle
forretningen. Det er en af hovedårsagerne til, at vi i slutningen
af 2018 sammen med blandt andre de fire tekniske universiteter tog initiativ til Center Danmark, der skal sikre forskningsmæssig understøttelse til klimadagsordenen. Vi bidrager
dermed til en værdiskabelse, der både er lokal, national og
international.

Rejsen til et fuldt udbygget fibernet er ikke afsluttet. Strategien
indebærer omfattende investeringer balanceret med behovet for
at drive en sund forretning. Udgangspunktet er udfordret af en
lang proces med etablering af fibernettets første etaper startende i 2004, og tidligere tiders tilbageholdenhed med at udbygge
indholdsdimensionerne på fibernettet. Vi går nu skridtet videre
og har sat alle salgsressourcer ind på at sikre flere brugere på
fibernettet, tilbyde mere indhold og udvikle og opildne andre til
at udvikle de løsninger, som kun kan lade sig gøre, når fibernettet er tilstrækkelig udbygget.

Vi fornægter ikke vores lokale rødder, og såvel i 2018 som igen i
2019 vil vi være at finde blandt dem, der yder til lokalsamfundet
både i form af arbejdspladser, bidrag til udvikling af infrastrukturen i kommuner, erhverv og civilsamfund, og som sponsorer
til børn og unge, der i deres dagligdag beriger og beriges af det
fællesskab, vi alle sammen er en del af.

Vi har sat os den ambition, at vi vil bygge
fremtidens fibersamfund.
Vi tænker fibernettet som en integreret del af den elektrificering,
samfundet står over for. Afsættet for elektrificeringen er, at vi
gennem denne skaber forudsætningerne for en klimaneutral
energiforsyning. Det betyder konkret, at vores forsyningsarter
– særligt el og varme – med tiden vil flyde mere ud i hinanden.

Troværdige og nærværende
Fremsynede og resultatskabende
Det er sådan, vi gerne vil opleves.
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ORGANISATION
Oprydningen i 2018 i tidligere tiders investeringsaktiviteter
kombineret med ny strategi kommer tydeligt til udtryk i vores
organisationsdiagram. Antallet af selskaber er reduceret, og vi
målsætter i 2019 en yderligere forenkling af strukturen for at
skabe en lettere administration. I dagligdagen fungerer organisationen en anelse anderledes end den juridiske struktur
tilsiger. TREFOR infrastrukturaktiviteterne i el, vand og varme
er samlet i ét direktørområde, mens fibernettet trods dets

tilsvarende k arakter som infrastrukturområde er placeret i
regi af forretningsudviklingsdirektøren. Dette er en naturlig
konsekvens af de store investeringer i området og fibernettets
tværgående karakter. Salgs- og marketingorganisationen fik ved
udgangen af 2018 forstærket kraft med samlingen af el-salg
og fibersalg i ét direktørområde. Tilsvarende er vindmøller,
rådgivning og handel samlet i ét direktørområde. De administrative områder ligger i regi af en HR-direktør og en direktør
for økonomi, afregning og IT.

ORGANISATIONSDIAGRAM
EWII

DIREKTIONS
SEKRETARIAT OG PR

FINANS, ØKONOMI,
REGNSKAB OG IT

INFRASTRUKTUR

RENEWABLES,
T RADING AND
CONSULTING

HR OG CSR

SALG OG
KUNDESERVICE
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RISIKOFORHOLD
MARKEDSRISICI
I 2018 har vi indledt en omlægning af vores risikostyringspolitik,
således der fremadrettet kommer fokus på væsentligheden af
risiciene frem for mængden.

DRIFTSRISICI
EWII søger at begrænse risici forbundet med selskabets drift
gennem længerevarende aftaleforhold og ved at sikre en spredning i antal kunder og aftaleforhold.

Compliance medvirker til at sikre kvaliteten i forretningsgange
og processer. I driftsområderne søger EWII at reducere risikoen
gennem kvalitet i opmåling og dokumentation, driftsplanlægning
og et velfungerende overvågnings- og vagtberedskab.

FINANSIELLE RISICI
(VALUTA-, RENTE-, LIKVIDITETS- OG KREDITRISICI)
EWII har begrænsede rente- og valutarisici, da disse afdækkes,
hvor det er relevant og af betydning. EWII ligger således med
fastforrentede lån for 2/3 vedkommende og 1/3 i variabel finansiering.

Driften af tekniske anlæg sikres gennem udvalgte redundante
s ystemer. N-1 princippet gør, at vi kan tåle udfald af et hoved
anlæg, uden at det påvirker leverancerne til kunderne.

EWII har desuden en begrænset kreditrisiko til såvel samarbejdspartnere som kunder. Der anvendes forudbetalingsgarantier og
sikkerhedsstillelser for at undgå tab i koncernen. Der foretages
kreditvurderinger i relevant omfang. Der foretages løbende en
vurdering af tabsrisici, og der er indført en procedure til hånd
tering af tabsrelaterede fordringer, der skal medvirke til at redu
cere tab i koncernen.

Som energiselskab er EWII naturligt underlagt visse risici ved køb
og salg af el og naturgas. Koncernen har en aktiv risikopolitik,
som sikrer, at størstedelen af risiciene afdækkes. De største risici
er mængde og prisrisici, som i overvejende grad afdækkes via
kontrakter med leverandørerne, ligesom balancerisici afdækkes
via leverandørerne.

CSR RISICI
EWII anvender både pligtige og ekstra tests af drikkevand for
at imødegå risikoen for udledning af forurenet grundvand i
drikkevandsforsyningen.

REGULERINGSRISICI
Som leverandør af infrastruktur er EWII sammen med alle andre
energiselskaber underlagt betydelig regulering, der direkte har
indflydelse på forretningen. Gennem deltagelse i sektorsamarbejdet og anvendelse af specialister på området søger EWII at
afdække muligheder og begrænsninger som grundlag for forretningsmæssige beslutninger.
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LIVETS SELVFØLGELIGHEDER
I EWII sikrer vi livets selvfølgeligheder til borgere og
virksomheder i Trekantområdet. Vores kompetente
medarbejdere sørger for rent vand i hanen, strøm
i stikkontakten, varme i radiatorerne og lynhurtigt
fibernet.

sig en sms-service, der informerer om planlagte afbrydelser samt
brud og andre ikke planlagte afbrydelser. Ligeledes tilbyder vi en
service, der giver besked ved overskridelse af forventet forbrug,
så kunden på den vis kan få alarm ved lækage eller andet usædvanligt forbrug.

El-forsyningen har haft en oppetid på 99,995 %,
hvilket svarer til, at den enkelte kunde i gennemsnit
kun har været uden strøm i 27 minutter i 2018.

TREFOR, der er en del af EWII Koncernen, har gennem hele 2018
sikret en forsyning og et serviceniveau til såvel erhverv som
private, der sammen med trekantkommunernes øvrige høje
serviceniveau har cementeret området som Danmarks produktionscentrum – og tillige et af de områder i Danmark, der har
landets bedste erhvervsklimaer.

En af forudsætningerne for livets selvfølgeligheder er, at kommunikationen til og mellem anlæggene hele tiden er intakt.
Truslen mod den danske energi- og forsyningssektor vurderes af
Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed for stigende, og
vi har i 2018 øget IT-sikkerhedsniveauet betydeligt. Vores IT- og
terrorberedskab vurderes løbende af eksterne rådgivere, og information om det aktuelle trusselsniveau deles i branchen efter
indarbejdede procedurer. Vi er endvidere omfattet af en service,
der sikrer os øjeblikkelig hjælp, såfremt vi får nedbrud.

El-forsyningen har haft en oppetid på 99,995 %, hvilket svarer til,
at den enkelte kunde i gennemsnit kun har været uden strøm i
27 minutter i 2018. Vandkunderne har i gennemsnit oplevet en
nedetid på knap en time, mens varmekunderne har været uden
varme i få timer. Alt sammen udtryk for et meget højt kvalitetsniveau i leverancen.

Der er i 2018 kommet mange nye kunder til – både i form af
ny bosætning og erhverv – og i såvel eksisterende forsynings
områder som i tilgrænsende områder, hvor der er etableret nyt
forsyningsnet.

Driften af alle vores forsyninger bliver døgnet rundt håndteret
fra vores døgnbemandede kontrolrum i Kolding.
Alle kunders forbrug registreres på time- eller døgnbasis, og
registreringen hjemtages til den ønskede viderebehandling og
afregning. På vores hjemmesider EWII.com og TREFOR.dk kan
kunderne følge med i deres eget forbrug dag for dag og tilmelde

ØGET ELEKTRIFICERING – ØGEDE INVESTERINGER
I 2018 har TREFOR El-net løbende renoveret t ransformere,
kabelskabe og ledningsnet. Endvidere er der udskiftet to
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60/10 kV transformere til understøttelse af erhvervsudviklingen
i området.

Forsyningssikkerheden søger vi at håndtere gennem design.
Det er vores ambition at kunne levere vand, selvom det største
anlæg eller den største ledning falder ud. Men som følge af udfordringerne i Middelfart området, hvor Staurbyskov Vandværk
er taget ud af drift, er vi udfordret på forsyningssikkerheden. Vi
undersøger i samarbejde med kommunen muligheden for at
finde nye bæredygtige kildefelter i Middelfart, alternativt at importere vand fra nabokommunerne.

Den samlede anlægsmasse i el-systemet i Danmark og Trekant
området er ved at have nået en relativ høj alder, og vi ser ind i
de kommende år med et markant højere reinvesteringsniveau,
end vi har set tidligere. Vi har, groft sagt, haft fokus på at bygge,
og nu skal der både bygges og renoveres. Vi arbejder på at få
et veldokumenteret billede af infrastrukturens tilstand, så vi kan
understøtte beslutningsgrundlaget for hele tiden at vedligeholde
og udskifte de mest kritiske elementer.

Vi har i 2018 i et tæt samarbejde med kommunerne og Miljøstyrelsen færdiggjort en ny grundvandsmodel, der kan blive det
primære grundlag for kommunernes fremtidige beslutninger om
nye boringer.

TREFOR El-net er ved at overføre netkunderne til flexafregning,
der betyder, at alle kunder overgår til at kunne timeafregnes
senest ved årsskiftet 2020. Det er et lovkrav, at elnet-selskaberne
skal stille timedata til rådighed for el-leverandørerne til afregning.

Det er vores ambition at kunne levere vand,
selvom det største anlæg eller den største
ledning falder ud.

Vi har, groft sagt, haft fokus på at bygge,
og nu skal der både bygges og renoveres.

Vi har ligeledes hen over 2018 arbejdet tæt sammen med det
politiske niveau i Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner omkring grundvandsbeskyttelse, og flere boringsnære
områder er blevet beskyttet yderligere.

I 2018 er der arbejdet på afklaring af og forberedelse til de krav,
som den fortsatte elektrificering vil betyde. Vi skal i tide have
etableret infrastruktur og systemer, der kan håndtere den øgede
volumen af el – til elbiler, varmepumper, køling m.m. Det sker
blandt andet gennem involvering i udviklingsprojekter sammen
med universiteter og øvrige netselskaber.

TREFOR Vand deltager sammen med flere universiteter i kortlægning og forsøg med grundvand og vandrensning.
MILJØVENLIG VARMEPRODUKTION
TREFOR Varme modtager hovedparten af varmen fra TVIS – som
leverer varme fra Skærbækværket, der i 2017 blev idriftsat efter
ombygning til træflis – fra affaldsanlægget Energnist og overskudsvarme fra raffinaderiet i Fredericia. Da hovedparten af varmen bliver produceret på træflis, er CO2-emissionen fra TREFOR
Varme beskeden.

GRUNDVAND UNDER PRES
TREFOR Vand leverer vand i to adskilte rørsystemer – et ledningsnet omkring Kolding, og et sammenhængende net, der dækker
Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner. Vi renoverer løbende
boringer, produktionsanlæg og ledningsnet.
I 2018 har vi, som tidligere år, været udfordret af miljøfremmede
stoffer i grundvandet, og vi har lukket enkelte boringer og taget
nye i drift. Vi har i løbet af 2018 flyttet enkelte boringer som følge
af kommunernes Klimatilpasning, fordi opstemning og forsinkelse af vand i ådale betyder, at nogle af vores boringer oversvømmes, med risiko for indtrængen af overfladevand til grundvandet.

Vi har etableret en varmepumpeløsning i en ny udstykning i
Vester Nebel. Hvis det samlede område udbygges tilstrækkeligt,
vil der på sigt forventeligt være økonomi i at etablere en forbindelse til TVIS-ledningen, men indtil da er det en velfungerende
løsning til kollektiv varme i mindre områder uden for nettet.
TREFOR Varme deltager i udviklingsprojekter dels med det
formål at afklare fjernvarmenettets mulige rolle som fremtidigt
energilager, og dels udvikling af en ny digital styringsplatform til
styring og optimering af fjernvarmenettet.

For at efterleve kravene fra områdets fødevarevirksomheder, og
herunder at kunne dokumentere vandkvaliteten og sikre leveringskvaliteten, har vi fastholdt ISO 22000 certificeringen – fødevarestandard, og vi har af samme årsag valgt at blive certificeret
efter ISO 9001 i 2018. Fødevarecertificeringen betyder, at vi udtager op mod fem gange flere prøver årligt, end loven foreskriver.
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KUNDER OG PRISER

vej. Den digitale transformation er i fuld gang, hvilket blandt andet
ses ved, at danskerne i stigende omfang streamer TV.

TREFOR El-net har i 2018 transporteret el til
140.000 kunder. TREFOR El-net har haft nogle af
landets laveste elnetpriser i 2018 – svarende til et
niveau under halvdelen af priserne i områderne
med landets højeste elnetpriser.

Der er mange nye teknologier i spil – i særdeleshed 5G. Fibernettet er fortsat den mest effektive teknologi og har fortsat en
lang række fordele på de afgørende parametre, som kunderne
efterspørger. Her er nøgleord kapacitet, hastighed, stabilitet og
sikkerhed.

Mere end 600.000 husstande og virksomheder
er i dag tilkoblet fibernettet, og udviklingen
går kun en vej.

TREFOR Vand har forsynet 50.000 kunder med
rent drikkevand i 2018. TREFOR Vands pris har i
2018 ligget på 6 kr./m3, hvilket svarer til det nationale gennemsnit.

Fibernettet kommer i fremtiden til at spille en afgørende rolle,
idet en lang række af hidtil ukendte services vil blive tilbudt
kunderne. Førerløse biler, intelligente hjem, telemedicin, alarmog sikkerhedstjenester samt monitorering af alle former for
forbrug samt indeklima bliver ydelser, der er en del af kundernes
hverdag. Ligeledes vil næste generation af mobile løsninger,
herunder 5G, være afhængig af fibernettet, og bliver dermed et
supplement til og ikke en erstatning for fiber.

TREFOR Varme har i 2018 forsynet knap 29.000
kunder med fjernvarme. TREFOR Varmes pris
har i 2018 ligget på niveau med det nationale
gennemsnit for leveret kollektiv varme på trods af,
at vi har længere mellem kunderne og dermed et
større distributionsnet end by-selskaber.

FIBER SOM SIDESTILLET FORSYNINGSGREN
I september 2018 offentliggjorde vi vores nye strategi „Én digitalt
integreret multiforsyning“, der blandt andet indebærer en beslutning om at sidestille fiber med de øvrige forsyningsarter el, vand
og varme. Derudover indeholder den en strategisk beslutning
om at undersøge mulighederne for at gøre Trekantområdet til
det første sted i verden, hvor alle husstande og virksomheder er
tilsluttet fibernettet.

LYS OVER LAND
Tryghed og sikker færdsel i trafikken handler blandt andet om
at have overblik og ordentlige lysforhold. I det forløbne år har vi
hjulpet flere kommuner med at give den tryghed til borgere og
trafikanter gennem opsætning, udskiftning og service på gadelys
og trafikregulering.
Vi har i 2018 fokuseret forretningen i vores teknikselskab, der
driver installationsvirksomhed inden for fagområdet el. Vi har
frasolgt en række delaktiviteter, og selskabet fremstår i dag med
stærke kompetencer og målrettet fokus indenfor belysning, herunder gadelys og regulering, byggestrøm og ledningsregistrering.

Allerede få måneder inde i eksekveringen af strategien har udbredelsen af kunder på fibernettet taget fart, først og fremmest
i de områder, hvor fibernettet er til stede, men ikke tidligere
har været tilsluttet husstanden. Målet for 2019 er en markant
udbredelse og udnyttelse af fibernettet ved at fortsætte vores
stærke tilbud om et halvt års gratis fibernet og oprettelse, så det
nu også gælder i hele 2019.

Fokuseringen har været sund, og forretningen er i 2018 udvidet
med tilgang af flere kommunale kunder. I takt med konsolideringen har vi iværksat et konceptudviklingsarbejde, der tegner rigtig
lovende for de kommende år.

Et tiltag, der skal styrke udbredelsen af fibernettet i Trekant
området, er flere indholdsleverandører. Forventningen til
2019 er, at der kommer yderligere to indholdsleverandører
på – til gavn for kunderne. Målet er, at fibernetkunderne i
Trekantområdet kan vælge blandt en bred skare af indholds
leverandører, som alle er aktører på EWIIs fibernet.

FIBER I ALT TIL ALLE
Der er en markant stigning i efterspørgslen på fibernetforbindelser i hele landet. På landsplan er mere end 600.000 husstande og
virksomheder i dag tilkoblet fibernettet, og udviklingen går kun én
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EN UBESVÆRET HVERDAG
I 2018 samlede vi EWIIs salgsafdeling, kundeservice
og marketing i en fælles organisation, der dækker
både Energi- og Bredbåndsaktiviteter. Ved at s amle
aktiviteterne på tværs af forretningsområderne
sikrede vi grundlaget for en stærkere og mere koordineret salgsindsats overfor kunderne.

hed for at få et „callback“ på tidspunkter med telefonisk vente
tid blev implementeret, ligesom der gennem uddannelse og
coaching blev arbejdet målrettet med at sikre den bedst mulige
kundedialog.

Kundeservice fortsatte også i 2018 deres arbejde
med at sikre kunderne en god oplevelse i kontakten
med EWII og en ubesværet hverdag.

Der er efter sammenlægningen blevet arbejdet mere ensartet
med processer og produkter, og kunderne møder i dag i højere
grad ét selskab, når de er i dialog med EWII.
Afdelingen har fokus på tre overordnede kundesegmenter;
Private, Foreninger og Erhverv. Salget til privatkunder foregår
primært gennem kundeservice eller via direkte køb på EWIIs
hjemmeside, mens salget til erhvervskunder og foreninger bliver
varetaget af dedikerede salgsteams.
Kundeservice fortsatte også i 2018 deres arbejde med at sikre
kunderne en god oplevelse i kontakten med EWII og en ubesværet hverdag. Nye services i form af blandt andet chat og mulig-

I hele EWII Koncernen fortsatte vi arbejdet med „Kunderejsen“,
der blev introduceret i 2017. „Kunderejsen“ skal sikre, at alle
afdelinger arbejder systematisk med at sætte fokus på gode
kundeoplevelser. Blandt andet resulterede indsatserne i en række procesforbedringer og en skærpet forståelse i hele koncernen
for at sikre en god kundedialog, såvel mundtligt som skriftligt.
FLERE TILFREDSE KUNDER
Antallet af tilfredse kunder steg fortsat i løbet af 2018, og kunde
tilfredsheden ligger på et meget højt niveau med p
 arametrene
„imødekommenhed“ og „faglig kompetence“ som de højest
vurderede.
18

EWII Årsrapport 2018

Kundeservice fik i 2018 mere fokus på salg og fastholdelse af
kunder, et fokus, som gav gode resultater. En større grad af
samspil mellem EWIIs energi- og bredbåndsindsatser har også
medvirket til gode salgsresultater.

forstærket. Vi vil i den proces blive bedre til at anvende de data
og den viden, vi har om kunderne, til at tilbyde nye produkter og
services, som matcher kundernes behov og imødegår den udvikling, vi ser både teknologisk og samfundsmæssigt.

Marketing har understøttet EWIIs salgsaktiviteter og kunde
tilgang med en lang række indsatser. Meget markedsføring foregår i dag på de digitale platforme, hvor det kontinuerligt drejer
sig om at være til stede, dér hvor man kan møde kunderne og
sikre, at kunderne mødes af netop de budskaber, som i første
fase får dem til at interessere sig for EWIIs produkter og derefter
til at købe. Den del har været en væsentlig opgave, samtidig med
at der også er blevet arbejdet på at gøre det nemt for kunderne
i selve købsprocessen. Alt i alt har vi haft fokus på at gøre det så
ubesværet som muligt at blive kunde ved EWII.

NY SPONSORSTRATEGI
EWII fik i 2018 en ny sponsorstrategi, hvor sponsoraterne dels
blev omlagt fra større sponsorater af elite-klubber til i stedet at
støtte lokale initiativer og tiltag i Trekantområdet, der giver god
energi til børn og unge inden for sport, kultur og øvrige civil
samfund – samt til læring om energi. Tiltag, der er blevet taget
rigtig godt imod blandt EWIIs interessenter i nærområdet.
I 2018 har EWII i alt støttet 100 forskellige tiltag for børn og unge.
Se mere her.

I 2019 fortsætter den store aktivitet på salgssiden. Det fundament, der blev lagt i 2018, vil vi videreudvikle, og de tværgående
salgsindsatser på tværs af EWIIs forretningsområder vil blive
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INNOVATION
OG GRØNNE LØSNINGER
2018 er det første år for forretningsområdet
Renewables, Trading and Consulting i sin nuværende sammensætning. Området har hovedfokus på
den grønne omstilling og på at levere konkurrence
dygtige og klimavenlige produkter. Området har i
store dele af dens forretning et europæisk markedsfokus, og det afspejles i områdets engelske navn.

OMSKIFTELIGE PRISER
Ifølge både den Europæiske Unions og Danmarks nationale målsætning er det ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på omstillingen
af energiproduktionen. En fortsat vigtig andel af reduktion af CO2
skal findes i en generel reduktion af energiforbruget. I Consulting
er fokus således på at bidrage til en effektiv gennemførelse af
energispareindsatsen og på at rådgive vores private og offentlige
kunder om at sænke deres energiforbrug.

Vi har i dag 53 vindmøller, der i 2018 producerede lidt
under 250 GWh, og vi er i 2018 med succes b
 egyndt
på at levere varmepumper på abonnement
til erhvervskunder.

Et væsentligt indsatsområde i den grønne omstilling er at erstatte
energiproduktion med fossile brændsler med produktion igennem vedvarende energikilder. I Renewables arbejder vi derfor
udelukkende med eksisterende og nye innovative produktions
former af grøn energi. Vi har i dag 53 vindmøller, der i 2018 producerede lidt under 250 GWh, og vi er i 2018 med succes begyndt
på at levere varmepumper på abonnement til erhvervskunder.

Omstillingen af vores energisystem fra forudsigelige, fossile kilder
til mere uforudsigelige vedvarende kilder er godt i gang. Som
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STÆRKT VINDRESULTAT
I 2018 har vi leveret gode resultater og har gennemført mange
forandringer. Vindmøllerne har leveret et stærkt resultat efter
to svære år, på trods af historisk dårlige vindforhold. Trading
har haft sit bedste og mest stabile år siden starten i 2014 og har
næsten fordoblet sin nettoomsætning fra 2017. I Consulting er
det lykkedes at øge andelen af rådgivningsforretninger og skabe
værdi for vores kunder udover energibesparelserne.

enhver forandringsproces skaber også den grønne omstilling
usikkerhed. Priserne er blevet mere omskiftelige, og det er blevet
mere komplekst at forudsige, hvad morgendagens eller næste
års elpriser bliver. Vi har derfor oprettet en hel ny funktion, som
vi kalder Portfolio Management, for at sikre, at vores kunder kan
få glæde af de nye grønne produkter, men stadig til forudsigelige,
sikre priser.
INTEGRERET EUROPÆISK EL-SYSTEM
Energi-Europa vokser mere og mere sammen. Hvor det tidligere
var de enkelte medlemslande for sig selv, der skulle sørge for
at dække deres energibehov, er vi i dag på vej til et integreret
europæisk el-system. Når det i fremtiden er naturens ressourcer,
som vind og sol, der bestemmer hvor meget energi, vi i en given
time har til rådighed, skal vi lære at importere og eksportere
strøm på tværs af grænserne hver dag – og mange gange på
tværs af flere grænser på én gang. For at EWII fortsat kan være
en af Danmarks førende el-leverandører, betyder det, at vi skal
tænke mere og mere europæisk i vores handel og indkøb til
vores kunder. Derfor har vi med succes investeret betragteligt
i vores Trading kompetencer i 2018. I Trading arbejder vi med
el-handel i Central- og Vesteuropa, men vores hovedfokus ligger
på de nordiske el-områder. Det er her, vi har vores største ekspertise.

Selvom vi er kommet et godt stykke fremad, er vi langt fra at
være i mål. I 2019 vil vi arbejde mere fokuseret på investeringer i
lagringsteknologier. Vi har den opfattelse, at på trods af en øget
integration på tværs af grænser skal vi have løst udfordringerne
med lagring af el. Vi vil også arbejde endnu mere intensivt med
elektrificering af varmesektoren. Vi vil udvikle flere varmepumpeløsninger til vores erhvervskunder.
I Trading vil vi udvide vores markedsadgang og begynde med
at handle i de fysiske markeder såvel som de finansielle. Portfolio Management overtager balanceansvaret for dele af vores
produktionsportefølje, og i Consulting vil vi guide vores kunder
sikkert igennem de sidste to år af energispareordningen. Vi har
også allerede rettet blikket mod 2020+ og udvikler nye data
drevne løsninger til vores kunder – og som noget helt nyt tilbyder
vi også finansieringen af disse løsninger.
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UDVIKLING
I ØKONOMISKE FORHOLD
OG VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2018
ÅRETS RESULTAT 2018
EWII Koncernen realiserede i 2018 et underskud efter skat på
204 MDKK. Resultatet er mindre end det budgetterede. Resul
tatet er ikke tilfredsstillende.

årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter er -88 MDKK (-102
MDKK før skat). Differencen skyldes primært, at den regnskabsmæssige opstilling alene inkluderer frasolgte selskaber og ikke
inkluderer frasolgte aktiviteter, der indregnes som kapitalandele.

På grund af vundet højesteretssag om indkrævningsretten i
skatteprøvesagerne i vand vil indkrævningsretten over for forbrugerne ikke blive fuldbyrdet. Konsekvensen er, at omsætningen, og
dermed bruttoresultatet før skat, er negativt påvirket med 140
MDKK. Det, der umiddelbart syner af et væsentligt fald i EWIIs
omsætning, er således ikke udtryk for aktivitetsnedgang. Modsat
er bruttoresultatet efter skat positivt påvirket af indtægtsførelse af
samme 140 MDKK skat, idet resultatet af højesteretssagen er, at
SKAT har mistet grundlaget for skatteopkrævningen. Nettoeffekten
af højesteretsdommen for årets resultat efter skat er derfor 0 DKK.

Resultatet er negativt påvirket af underskud i EWII Invest selskaberne på i alt ca. 125 MDKK og af puljen af rabatter og fordele til
kunderne i form af rabatter i TREFOR El-net på 60 MDKK, rabat
i form af uudnyttet indtægtsramme i TREFOR Vand på 30 MDKK
og kundefritagelse for betalingsgebyrer for samlede omkostninger på 13 MDKK.
Resultatet er desuden negativt påvirket af hensættelser på i alt 7
MDKK i EWII Energi til to væsentlige kunders konkurser.
Modsat tidligere år er der ikke indtægtsført overskud i TREFOR
Varme. Vi har ændret principperne for opgørelse af årsrapporten i TREFOR Varme, idet overskuddet fremover indregnes per
balancedagen som skyldigt til kunderne. Resultatet vil derfor
fremover altid blive 0 DKK. Selvom der ikke er tale om en negativ
resultatpåvirkning, har forholdet betydning for sammenligningstallene i tidligere år, hvor resultatet i 2018 efter tidligere års
principper skulle have været indregnet med en positiv resultatpåvirkning på 23 MDKK.

Resultatet er positivt påvirket med netto 47 MDKK før skat som
følge af indtægts- og tabsførelse af ophørte og frasolgte aktiviteter inden for koncernens aktiviteter i telemedicin, brændselsceller, e-mobility, VVS, køleservice, Nianet samt fratrædelsesforpligtelse og sponsorforpligtelser uden for de fortsættende
aktiviteter. Nettopåvirkningen fordeler sig med opnåede salgs
priser for selskaberne for 174 MDKK og nedskrivninger, tab og
hensættelser for 127 MDKK. Af resultatopgørelsen fremgår, at
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BALANCE OG EGENKAPITALOPGØRELSE
Koncernbalancen er i 2018 på 9.343 MDKK. Heraf udgør egen
kapitalen 4.085 MDKK svarende til en soliditet på 44 %. Der er i
regnskabsåret foretaget nedskrivning på koncernbalancen for i
alt 228 MDKK som følge af, at de tidligere bogførte skatteaktiver
ikke med rimelighed kan forventes indtægtsført i de nærmeste år.

KAPITALBEREDSKAB
Markedsbetingelserne for EWII Koncernens infrastruktur
selskaber 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. EWII
Koncernen står i de kommende år over for den helt særlige
udfordring, at elektrificeringen af samfundet kommer til at stille
krav om væsentligt øgede investeringer.

Der er desuden foretaget nedskrivning på 68 MDKK vedrørende
hensættelser til tjenestemandspensioner, der i tidligere år har
været opgjort forkert.

I de kommercielle virksomheder er omsætningen afhængig af
EWIIs konkurrencekraft, som vi har fokus på at styrke. Anlægs
investeringerne kan for størstedelens vedkommende planlægges
i god tid, og der er ikke behov for stor likviditet til at håndtere
udsving med. Der planlægges således ikke med en stor likviditetsreserve, idet kortvarige udsving håndteres ved hjælp af
trækningsrettigheder i banker.

Fejlopgjorte feriepengeforpligtelser m.v. for tidligere år er korrigeret med en negativ balancepåvirkning på 25 MDKK.
En målerfejl i forbindelse med opgørelsen af nettab i 2017 samt
prisjustering af nettab i TREFOR El-net er korrigeret med negativ
balancepåvirkning på 17 MDKK.
INVESTERINGER
Der er i 2018 investeret 242 MDKK brutto i materielle anlægs
aktiver fordelt på følgende hovedkategorier:

EWII A/S
7 MDKK
TREFOR Varme A/S
53 MDKK

FINANSIERING
EWII lægger vægt på langsigtet finansiering, hvorfor selskaberne i EWII Koncernen i overvejende grad er finansieret gennem
realkreditlån. Koncernen har derfor ikke været nævneværdigt
påvirket af udviklingen i de finansielle lånemarkeder. EWIIs finansieringsstrategi har medført en langsigtet og billig finansiering.

Øvrige selskaber
1 MDKK

USIKKERHED VEDRØRENDE INDREGNING OG MÅLING
Koncernens fibernet og vindmøller er indregnet i årsregnskabet
til kostpris fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger.

TREFOR Vand A/S
80 MDKK

Der er foretaget nedskrivningstest, der understøtter den bog
førte værdi. Nedskrivningstesten af fibernet er baseret på forudsætninger om afkastkrav, renteniveau, kundetilslutninger, priser
m.v. Nedskrivningstesten på vindmøllerne er baseret på forudsætninger til den fremtidige produktion, elprisprognoser, ejer
afkastkrav, gældsandel og lånerenten. Ændringerne i de benyttede forudsætninger kan have en væsentlig betydning for værdien
af aktiverne i såvel opadgående som nedadgående retning.

TREFOR El-net A/S
46 MDKK
EWII Fibernet A/S
55 MDKK

FORVENTET UDVIKLING
I 2019 forventes en positiv udvikling i de kommercielle selskabers position. Generelt forventes en væsentlig mere stabiliseret
udvikling af koncernen oven på nogle turbulente år.
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GLOBALT ANSVAR
I ET LOKALT PERSPEKTIV
RAPPORTERING OM SAMFUNDSANSVAR
I EWII sikrer vi livets selvfølgeligheder. Vi skaber forudsætningerne for og opsøger aktivt udviklingen af
en altid tilgængelig, konkurrencedygtig og fremtidssikret el-, varme-, vand- og fiberforsyning i Trekantområdet.

Herudover arbejder vi i EWII ud fra tre samfundsansvarlige principper. Principperne sætter rammerne for vores forretningsetik
udtrykt i „Rammer for god adfærd“, et internt dokument til alle
medarbejdere, der udtrykker EWIIs politikker, holdninger og forventninger til medarbejdernes adfærd indenfor forretningsetiske
emner, som blandet andet relaterer sig til FNs Global Compact.
I øvrigt henvises til beskrivelse af EWIIs forretning og de hertil
knyttede risici, siderne 11-14.

Vi vil inden for el, vand, varme og fiber skabe forudsætninger for
vækst og udvikling i T
 rekantområdet og på et niveau, der sætter
Trekantområdet på verdenskortet. Vi vil spille en vigtig rolle i
udviklingen af et bæredygtigt samfund og med vores fremsyn og
faglige kompetencer gå forrest i digitalisering og elektrificering
af samfundet. Det ses blandt andet i EWIIs engagement i Center
Danmark, det nye nationale forsknings- og testcenter for omstilling til fremtidens grønne energiforsyning.

VORES MILJØ- OG KLIMAHENSYN BIDRAGER
TIL EN SUND FORRETNING
I EWII tager vi medansvar for en bæredygtig udvikling i samfundet. Vi inddrager miljø- og klimahensyn som naturlige aspekter af
en bæredygtig udvikling og en sund forretning. Vi bidrager til omstillingen til grøn og bæredygtig energi ved at udbyde vindstrøm
og udfører energirådgivning, der bringer vores kunder i stand til
at effektivisere deres energianvendelse, ligesom vi arbejder på at
etablere løsninger til energilagring. Vi arbejder aktivt på grundvandsbeskyttelse og dermed sikring af rent drikkevand, også til
de fremtidige generationer.

Vi tager del i FNs verdensmål ved at sætte de højeste standarder
inden for ovennævnte områder og stille vores løsninger, viden
og indsigt til rådighed for omverdenen. Ved at løfte fiber til infra
struktur på niveau med el, vand og varme; indgå i udvikling af
lagringsteknologi til understøttelse af grøn økonomi; og tage en
proaktiv rolle i forebyggelse af problemstillinger på vandområdet,
understøtter vi nedenstående, udvalgte verdensmål aktivt.

Vi reducerer negative påvirkninger på miljø og klima fra vores
aktiviteter ved at effektivisere egen energianvendelse, reducere

FN’S VERDENSMÅL NR. 7
Sikre at alle har adgang til på
lidelig, bæredygtig og moderne
energi til en overkommelig pris
FN’S VERDENSMÅL NR. 9
Bygge robust infrastruktur,
fremme inklusiv og bæredygtig
industrialisering og understøtte
innovation

SAMFUNDSANSVARLIGE
PRINCIPPER

Fiber i alt – hos alle
Grundvandsbeskyttelse

STATEGISK FOKUS

FN’S VERDENSMÅL NR. 6
Sikre at alle har adgang til vand
og sanitet, og at dette forvaltes
bæredygtigt

Skabe forudsætninger for effektiv
og optimal ressourceanvendelse
Klimatilpasning gennem design
IT-sikkerhed som en del af forsyningssikkerhed
Vedvarende energi
Energilagring

STATEGISKE MÅLSÆTNINGER

FORRETNINGSUDVIKLING

Altid tilgængelig, konkurrencedygtig og fremtidssikret el-, vand- og
varmeforsyning
Udbredelse af fibernet i Trekantområdet

VORES MILJØ- OG KLIMAHENSYN BIDRAGER TIL EN SUND FORRETNING
VI HANDLER ANSVARLIGT – DET SAMME FORVENTER VI AF VORES LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE
VI HAR ET GODT SAMSPIL MED PLADS TIL FORSKELLIGHED I SUNDE RAMMER
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VI HAR ET GODT SAMSPIL MED PLADS TIL
FORSKELLIGHED I SUNDE RAMMER
El, vand, varme og fiber er kun selvfølgeligheder, når vi i EWII
er fagligt dygtige, fremsynede og resultatskabende og sikrer
en stabil leverance, både nu og i fremtiden. Derfor stræber vi i
EWII efter at være en attraktiv arbejdsplads med sikre og sunde
rammer og med en kultur, der bringer den enkelte i stand til at
udvikle sig og yde sit bedste.

ledningstabet i vores forsyningsnet og ved at øge anvendelsen af
bæredygtig og vedvarende energi i vores kerneaktiviteter. I den
forbindelse har EWII selv installeret varmepumper til varme
forsyning til vores bygninger i Kolding.
NØGLETAL FOR EWIIS CO2-UDLEDNING
2016

2017

2018

EWIIs ledelseskultur og struktur bygger på en grundlæggende
respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.
Strukturelt er disse sikret gennem medlemskab af arbejdsgiverorganisation, tiltrædelse af relevante overenskomster, velfungerende samarbejdsfora samt gode, sunde og sikre arbejdsvilkår for
alle. Vi har en høj standard for vores sundhedsmæssige rammer,
både fysisk og mentalt, og har mange sundhedstilbud, der sigter
mod at inspirere vores medarbejdere til et sundere liv. Vores
arbejdsmiljøorganisation arbejder systematisk med at minimere
de risici, der er knyttet til hhv. arbejdet på vores anlæg og arbejdet i vores kontormiljøer, så vi forebygger arbejdsskader. Med 27
arbejdsskader i 2018, heraf få med længerevarende fravær, er
forebyggelse og sikkerhedskultur fortsat et indsatsområde.

UDLEDNING PR. ÅR
Energiforbrug
Brændstofforbrug

24.598

4.789

6.317

1.281

1.213

917

Tab ledningsnet – el

12.253

6.879

9.545

Tab ledningsnet – fjernvarme

27.186

25.507

27.023

I ALT

65.318

38.388

43.802

VI HANDLER ANSVARLIGT – DET SAMME FORVENTER VI
AF VORES LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Med en kerneforretning inden for el, vand, varme og fiber benytter EWII primært danske leverandører. For både vores leverandører og samarbejdspartnere gælder det, at vi ikke ønsker at
anvende samarbejdspartnere, som ikke lever op til de internationalt erklærede menneskerettigheder. Vi indgår kun aftaler med
leverandører og samarbejdspartnere, som erklærer, at de driver
forretning i overensstemmelse med vores code of conduct for
leverandører, der knytter sig til FNs Global Compact. Vi vurderer
løbende vores leverandører og prioriterer, at al samhandel følger
alle krav og love – også hvad angår intern samhandel.

Vi har en høj standard for vores sundhedsmæssige
rammer, både fysisk og mentalt, og har mange
sundhedstilbud, der sigter mod at inspirere vores
medarbejdere til et sundere liv.
Vi tror på, at forskellighed gør os stærke og skaber værdi for
vores forretning. Derfor arbejder vi på at skabe en kultur med
respekt for forskellighed i både mindset og faglighed, lige muligheder for alle og giver plads til, at medarbejdere involverer
sig og bruger deres stemme. Vi tager ansvar for udvikling af nye
talenter ved at tilbyde uddannelsespladser og praktikpladser.

I EWII har vi nul-tolerance overfor korruption og bestikkelse.
Det er i strid med vores integritet, som handler om at udføre
selvstændige, ærlige og ordentlige handlinger. I henhold til vores
„Rammer for god adfærd“ har vi pligt til at reagere, hvis vi bliver
bekendt med handlinger, som ikke er i overensstemmelse med
forventelig, ordentlig adfærd.

Færre forretningsområder, færre medarbejdere
Som følge af EWIIs strategiske fokusering på el, vand, varme og
fiber er flere forretningsområder i løbet af året solgt fra. Langt
hovedparten af de berørte medarbejdere er i den forbindelse
overdraget til de nye ejere, og frasalgene har alene i begrænset
omfang medført afskedigelser.

Kunder, medarbejdere og andre interessenter skal kunne føle sig
trygge hos EWII – også når det kommer til måden, vi behandler
persondata på. Vi lægger vægt på persondatasikkerhed, orden
og troværdighed, og vi har gennemført et omfattende arbejde for
at sikre, at vores processer lever op til EU’s persondataforordning. Alle medarbejdere, som behandler personoplysninger, har
kendskab til persondataforordningen og er instrueret i retningslinjer og procedurer for behandling af persondata.
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ARBEJDSGLÆDE
Måling af arbejdsglæden i EWII viser en positiv trend, og at EWII
som arbejdsplads skiller sig positivt ud i forhold til både branchen og det øvrige private danske arbejdsmarked.

FRAVÆR
Indsatserne har medført et betydeligt fald i EWIIs fravær, her
under sygefravær.
4,99 %

Indeks

77

76

3,98 %

75
74

4,7 %

3,59 %

74

3,43 %
3,03 %

71
70

2016

2017

2018

År

Arbejdsglæde EWII 2016-2018
Arbejdsglæde for Energibranchen
Arbejdsglæde for det private danske arbejdsmarked

2016

Kilde: Ennova
Fravær
Heraf sygefravær
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KØNSMÆSSIG
SAMMENSÆTNING
AF DEN ØVERSTE LEDELSE
Mangfoldighed i ledelsen skaber sammen med
en sund blanding af kompetencer et dynamisk og
innovativt arbejdsmiljø.

Efter valg af bestyrelse i EWII pr. 1. januar 2019 er de 15 repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen sammensat af 1
kvinde og 14 mænd, hvorfor målet om en ligelig kønsfordeling
ikke er opnået. Bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode, hvorfor
en fornyet indsats for en ligelig kønsfordeling må afvente næstkommende valg. EWIIs koncernledelse er ligeligt sammensat og
består af 3 kvinder og 4 mænd.

Vi har en målsætning om at have en balanceret r epræsentation
mellem kvinder og mænd i EWIIs øverste ledelsesorgan, bestyrelsen, på 40–60 %.
EWIIs bestyrelse udpeges af repræsentantskabet, der opfordres
til at sikre en balanceret repræsentation mellem kvinder og
mænd i bestyrelsen. EWIIs repræsentantskab er valgt blandt
forbrugerne, og EWII tilstræber i valgets tilrettelæggelse at gøre
repræsentantskabsdeltagelse lige attraktivt for begge køn.
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GOD SELSKABSLEDELSE
VÆRDISKABENDE OG ANSVARLIG LEDELSE
RAPPORTERING PÅ ANBEFALINGERNE
FOR GOD SELSKABSLEDELSE
I EWII Koncernen vægter vi åbenhed, værdiskabelse, gennemsigtighed i ledelsen og bestyrelsens kompetencer højt, og netop
dette er også nogle af omdrejningspunkterne i anbefalingerne
for god selskabsledelse i forsyningsvirksomheder, som energibranchen udgav i efteråret 2017.

Anbefalingerne fordeler sig på seks forskellige ledelsesområder:
1. Aktivt ejerskab
2. Kommunikation med interessenter
3. Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse
4. Bestyrelsens sammensætning
5. Bestyrelseskompetencer
6. Øvrige ledelsesforhold

Bestyrelsen i EWII har taget stilling til anbefalingerne og har
gennemført en dialog og proces i repræsentantskabet i 2018,
som har medført forskellige tiltag, der medvirker til opfyldelse af
anbefalingerne.

EWII Koncernens samlede rapportering på anbefalingerne for
god selskabsledelse kan læses her på vores hjemmeside, og
rapporteringen er således offentlig tilgængelig for alle koncernens interessenter.

Koncernen følger de fleste af anbefalingerne – og de få anbefalinger, som koncernen fraviger, har repræsentantskabet drøftet
og taget aktivt stilling til.

BEGIVENHEDER EFTER
REGNSKABSÅRETS UDLØB
Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, der
væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten.
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RESULTATOPGØRELSE
I TDKK

KONCERN

MODERSELSKAB

Note

2018

2017

2018

2017

1

1.211.913

1.431.805

9.254

10.511

(850.643)

(871.876)

0

0

361.270

559.929

9.254

10.511

Distributionsomkostninger

(347.910)

(344.852)

0

0

Administrationsomkostninger

(228.778)

(281.689)

(15.084)

(33.953)

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

(215.418)

(66.612)

(5.830)

(23.442)

21.916

18.871

0

0

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger

DRIFTSRESULTAT

Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede selskaber
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Indtægter af andre kapitalandele

(10.495)

(15.185)

0

0

(203.997)

(62.926)

(5.830)

(23.442)

0

0

(208.780)

(116.066)

16.284

5.097

0

0

160.044

0

0

0

(125.121)

151.105

0

0

Finansielle indtægter

2

6.563

7.399

18.152

23.161

Finansielle omkostninger

3

(93.488)

(98.218)

(7.484)

(13.454)

(239.715)

2.457

(203.942)

(129.801)

Afkast af værdipapirer der er anlægsaktiver

RESULTAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER FØR SKAT
Skat af fortsættende aktiviteter

4

ÅRETS RESULTAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER

123.323

(132.258)

0

0

(116.392)

(129.801)

(203.942)

(129.801)

Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter

5

(87.550)

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

6

(203.942)

(129.801)

(203.942)

(129.801)

Personaleomkostninger

7

Særlige poster

8

Honorar til repræsentantskabsvalgt revisor

9
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BALANCE – AKTIVER
I TDKK

KONCERN

MODERSELSKAB

2018

2017

2018

2017

Goodwill

5.800

15.074

0

0

Udviklingsomkostninger

2.338

1.157

0

0

0

344

0

0

42.622

38.160

0

0

50.760

54.735

0

0

209.816

213.728

0

0

Note

Erhvervede patenter
Software

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

10

Grunde og bygninger
Indretning af lejede lokaler
Forsyningsanlæg
Vindmøller og produktionsanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anlæg under opførelse

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

11

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

12

ANLÆGSAKTIVER I ALT
VAREBEHOLDNINGER
Igangværende regningsarbejder

13

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

4.344

0

0

5.220.831

5.305.683

0

0

808.323

873.677

0

0

22.599

14.662

0

1.863

166.566

135.007

0

0

6.428.135

6.547.101

0

1.863

0

0

4.460.473

4.667.481

183.023

164.412

0

0

2.139.388

2.138.320

0

0

1.171

2.223

0

0

2.323.582

2.304.955

4.460.473

4.667.481

8.802.477

8.906.791

4.460.473

4.669.344

7.322

36.677

0

0

2.036

4.363

0

0

300.747

318.507

0

0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

0

0

788.295

1.543.733

Takstmæssige mellemværender med kunderne

0

139.970

0

0

Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

14

TILGODEHAVENDER
VÆRDIPAPIRER
LIKVIDE BEHOLDNINGER
AKTIVER VEDRØRENDE OPHØRTE AKTIVITETER

5

OMSÆTNINGSAKTIVER
AKTIVER

30

266

0

0

0

131.123

111.218

3.775

4.931

12.217

29.834

0

0

446.389

603.892

792.070

1.548.664

7.700

4.545

0

0

77.704

163.530

5

19

1.448

0

0

0

540.563

808.644

792.075

1.548.683

9.343.040

9.715.435

5.252.548

6.218.027
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BALANCE – PASSIVER
I TDKK

KONCERN

MODERSELSKAB

2018

2017

2018

2017

Selskabskapital

280.629

280.629

280.629

280.629

Reserve for opskrivninger

576.403

609.188

0

0

0

0

504.208

2.278.820

Overført resultat

3.228.008

3.465.099

3.300.203

1.795.467

EGENKAPITAL

4.085.040

4.354.916

4.085.040

4.354.916

93.307

29.294

93.307

29.294

Note

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Pensionsforpligtelser

15

Udskudt skat

16

5.518

137.814

0

0

Andre hensatte forpligtelser

17

166.483

131.365

0

0

265.308

298.473

93.307

29.294

HENSATTE FORPLIGTELSER
Gæld til kreditinstitutter

18

2.707.774

2.380.591

50.000

100.000

Investeringsbidrag

19

610.245

565.514

0

0

Finansielle instrumenter

20

274.410

267.894

0

0

3.592.429

3.213.999

50.000

100.000

412.990

351.695

50.000

50.000

451.117

1.016.392

451.117

1.016.382

29.563

10.606

0

0

0

1.082

0

0

123.801

145.916

1.475

796

0

0

521.568

635.406

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

18-20

Gæld til pengeinstitutter
Modtagende forudbetalinger
Forudfakturering af igangværende arbejder

13

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilnyttede virksomheder

1.083

17.406

0

0

352.326

291.462

41

31.233

14.881

13.488

0

0

14.502

0

0

0

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

1.400.263

1.848.047

1.024.201

1.733.817

GÆLDSFORPLIGTELSER

4.992.692

5.062.046

1.074.201

1.833.817

PASSIVER

9.343.040

9.715.435

5.252.548

6.218.027

Akkumuleret over-/underdækning med kunder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

21

Forpligtelser vedrørende ophørt aktivitet

Nærtstående parter

22

Eventualaktiver

23

Pantsætninger og eventualforpligtelser

24
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EGENKAPITALOPGØRELSE
I TDKK
KONCERN 2018

Virksomhedskapital

Reserve for
opskrivninger

Overført
overskud

I alt

280.629

609.188

3.465.099

4.354.916

Opløsning af tidligere års opskrivning

0

(32.785)

32.785

0

Dagværdiregulering sikringsinstrumenter

0

0

16.635

16.635

Andre reguleringer

0

0

(82.569)

(82.569)

Egenkapital 1. januar

Overført af årets resultat

EGENKAPITAL 31. DECEMBER

KONCERN 2017
Egenkapital 1. januar
Nettoeffekt ved rettelse af væsentlige fejl

0

0

(203.942)

(203.942)

280.629

576.403

3.228.008

4.085.040

Virksomhedskapital

Reserve for
opskrivninger

Overført
overskud

I alt

280.629

641.973

3.795.947

4.718.549

0

0

(243.690)

(243.690)

Nettoeffekt ved ændring af regnskabspraksis

0

0

(3.697)

(3.697)

KORRIGERET EGENKAPITAL 1. JANUAR

280.629

641.973

3.548.560

4.471.162

0

(32.785)

32.785

0

Opløsning af tidligere års opskrivning
Udskudt skat af egenkapitalreguleringer

0

0

(7.163)

(7.163)

Dagværdiregulering sikringsinstrumenter

0

0

32.228

32.228

Andre reguleringer

0

0

(11.510)

(11.510)

Overført af årets resultat

0

0

(129.801)

(129.801)

280.629

609.188

3.465.099

4.354.916

EGENKAPITAL 31. DECEMBER
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EGENKAPITALOPGØRELSE
I TDKK
Virksomhedskapital

Reserver for nettoopskrivning
efter indre værdis metode

Overført
overskud

I alt

280.629

2.278.820

1.795.467

4.354.916

0

16.635

0

16.635

Andre reguleringer

0

(1.582.467)

1.499.898

(82.569)

Overført af årets resultat

0

(208.780)

4.838

(203.942)

280.629

504.208

3.300.203

4.085.040

Virksomhedskapital

Reserver for nettoopskrivning
efter indre værdis metode

Overført
overskud

I alt

MODERSELSKAB 2018
Egenkapital 1. januar
Dagværdiregulering sikringsinstrumenter

EGENKAPITAL 31. DECEMBER

MODERSELSKAB 2017

280.629

2.610.420

1.827.500

4.718.549

Nettoeffekt ved rettelse af væsentlige fejl

0

(229.089)

(18.298)

(247.387)

Nettoeffekt ved ændring af regnskabspraksis

0

0

0

0

280.629

2.381.331

1.809.202

4.471.162

Udskudt skat af egenkapitalreguleringer

0

(7.163)

0

(7.163)

Dagværdiregulering sikringsinstrumenter

0

32.228

0

32.228

Egenkapital 1. januar

KORRIGERET EGENKAPITAL 1. JANUAR

Andre reguleringer

0

(11.510)

0

(11.510)

Overført af årets resultat

0

(116.066)

(13.735)

(129.801)

280.629

2.278.820

1.795.467

4.354.916
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
I TDKK

KONCERN

MODERSELSKAB

2018

2017

2018

2017

(203.997)

(62.926)

(5.830)

(23.442)

382.259

410.901

853

465

23.151

(51.235)

0

0

Ændring i driftskapital

213.664

(90.463)

(33.050)

13.194

PENGESTRØMME FRA DRIFT FØR FINANSIELLE POSTER

415.077

206.277

(38.027)

(9.783)

Note
Resultat før finansielle poster
Af- og nedskrivninger
Ændring sikringsinstrumenter

Finansielle indtægter

2

6.563

7.399

18.152

23.161

Finansielle omkostninger

3

(93.488)

(98.218)

(7.484)

(13.454)

(5.066)

3.999

0

0

323.086

119.457

(27.359)

(76)

Betalte skatter

PENGESTRØMME FRA DRIFT
Tilgang immaterielle anlægsaktiver

10

(27.738)

(25.348)

0

0

Tilgang materielle anlægsaktiver

11

(243.788)

(480.197)

0

(1.000)

Tilgang finansielle anlægsaktiver

(230.153)

(17.500)

0

0

Afgang materielle anlægsaktiver

1.549

5.179

1.010

374

0

92

0

0

Afgang immaterielle anlægsaktiver

206.389

149.911

0

0

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET

(293.741)

(367.863)

1.010

(626)

Afdrag på langfristet gæld

(391.293)

(297.665)

(50.000)

(48.858)

776.597

117.070

0

0

67.955

68.867

0

0

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

453.259

(111.728)

(50.000)

(48.858)

ÆNDRING I LIKVIDER

482.604

(360.134)

(76.349)

(49.560)

Likvide beholdninger 1. januar

(848.317)

(488.183)

(108.036)

(58.476)

LIKVIDER 31. DECEMBER

(365.713)

(848.317)

(184.385)

(108.036)

Afgang finansielle anlægsaktiver

Provenu ved optagelse af langfristet lån
Tilgang investeringsbidrag
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NOTER
I TDKK

KONCERN

MODERSELSKAB

1. NETTOOMSÆTNING

2018

2017

2018

2017

Kommercielle aktiviteter

691.207

679.778

0

0

643.240

595.291

0

0

(139.970)

139.970

0

0

Aktiviteter omfattet af lovmæssig regulering
Regulering af under/overdækning som følge af skattesag

17.436

16.766

9.254

10.511

1.211.913

1.431.805

9.254

10.511

2018

2017

2018

2017

0

0

6.497

19.201

2.203

802

2.000

0

0

0

9.600

3.796

Øvrige finansielle indtægter

4.360

6.597

55

164

FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT

6.563

7.399

18.152

23.161

3. FINANSIELLE OMKOSTNINGER

2018

2017

2018

2017

Renter af bankgæld

23.473

16.427

3.377

8.513

Renter øvrige lån

58.941

72.334

1.390

2.555

Indeksregulering

182

0

182

0

Øvrige aktiviteter

NETTOOMSÆTNING I ALT

2. FINANSIELLE INDTÆGTER
Renter fra tilknyttede virksomheder
Renter debitorer
Godtgørelse for garantistillelser samt kaution

Renter til tilknyttede virksomheder

0

0

2.535

2.386

Kurstab og indfrielsesomkostninger

0

2.919

0

0

Øvrige renter, bankgebyrer m.v.

10.892

6.538

0

0

FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT

93.488

98.218

7.484

13.454

2018

2017

2018

2017

4. SKAT
Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat
Regulering af skat tidligere år

SKAT I ALT

(5.332)

(5.756)

0

0

(132.296)

138.081

0

0

0

(67)

0

0

(137.628)

132.258

0

0

(123.323)

132.258

0

0

(14.305)

0

0

0

(137.628)

132.258

0

0

Specificeres således:
Skat af fortsættende aktiviteter
Skat af ophørte aktivieter, jf. note 5
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NOTER
I TDKK
5. RESULTAT AF OPHØRT AKTIVITET
Som en del af selskabets fremtidige strategi har ledelsen i løbet af 2018 besluttet at afvikle forretningsområderne i Midtjysk Køleservice A/S,
EWII Mobility A/S, EWII Telecare A/S samt EWII Fuel Cells A/S, og er således præsenteret som ophørte aktiviteter.			
		
Resultat for året efter skat fra forretningsområderne er præsenteret på en særskilt linje i resultatopgørelsen som „Årets resultat efter
skat af ophørte aktiviteter“ og udgør 87.550 TDKK for 2018.					
					
Sammenligningstallene for 2017 er ikke korrigeret for ophørte aktiviteter.					
					
Resultat af ophørte aktiviteter er specificeret i hovedposter nedenfor:				
Nettoomsætning

20.126

Produktionsomkostninger

(37.655)

DRIFTSRESULTAT

(17.529)

Distributionsomkostninger

(14.803)

Administrationsomkostninger

(19.739)

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

(52.071)

Andre driftsindtægter

104

Nedskrivning af nettoaktiver til salgsværdi

(13.351)

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

(65.318)

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

(35.716)

Finansielle indtægter

1.336

Finansielle omkostninger

(2.157)

RESULTAT FØR SKAT

(101.855)

Skat af årets resultat, jf. note 4

14.305

ÅRETS RESULTAT EFTER SKAT AF OPHØRTE AKTIVITETER

(87.550)

AKTIVER OG FORPLIGTELSER VEDRØRENDE OPHØRTE AKTIVITETER 2018
Tilgodehavender

1.448

AKTIVER VEDRØRENDE OPHØRTE AKTIVITETER

1.448

Andre hensatte forpligtelser

6.980

Kortfristede gældsforpligtelser

7.522

FORPLIGTELSER VEDRØRENDE OPHØRTE AKTIVITETER

14.502

NETTOAKTIVER VEDRØRENDE OPHØRTE AKTIVITETER

(13.054)

2018

6. FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført til reserve for nettoopskrivning
Overført resultat
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2017

2018

2017

0

0

(208.780)

(116.066)

(203.942)

(129.801)

4.838

(13.735)

(203.942)

(129.801)

(203.942)

(129.801)
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NOTER
I TDKK

KONCERN

7. PERSONALEOMKOSTNINGER
Lønninger og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

MODERSELSKAB

2018

2017

2018

2017

264.378

284.257

11.707

24.239

36.208

37.782

5.469

4.684

4.756

3.195

55

29

3.057

5.682

363

448

308.399

330.916

17.594

29.400

468

526

6

5

Direktion

13.646

28.885

13.646

28.885

Bestyrelse

2.015

2.243

1.910

2.243

Andre personaleomkostninger

GENNEMSNITLIGT ANTAL MEDARBEJDERE
Det samlede vederlag til moderselskabets ledelse udgør:

Repræsentantskab

1.177

1.355

1.177

1.355

16.838

32.483

16.733

32.483

Vederlag til direktion specificeres således:
Lars Bonderup Bjørn*
Jens Christian Sørensen (fratrådt i 2018)

**

*
**

2.958

2.958

10.688

10.688

13.646

13.646

Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn modtager en fast løn på 2.800 TDKK samt fri bil til skattepligtig værdi på 791 TDKK.
Beløbet omfatter fratrædelsesgodtgørelse.

Vederlag til koncernbestyrelsen inkl. repræsentation i datterselskabsbestyrelser specificeres således***:
Allan Buch

105

95

Anders Skovdal

102

96

Bent K. Andersen

86

86

Charlotte Uhrskov

124

112

94

94

Henning Due Lorentzen

111

99

John Kaare

111

95

Jørn Limann (Formand)

256

256

Knud Erik Langhoff

105

99

Christian Holmgaard

Leif Jacobsen

62

62

Lotte Vestergaard

102

95

Merete K. Nielsen

97

97

203

200

86

83

Morten Hansen (Næstformand)
Per Bødker Andersen
Per T. Henriksen

57

57

Per V. Nielsen

102

99

Svend Erling Hansen

100

91

94

94

1.997

1.910

Søren Rahbech

Vederlaget til bestyrelsen indeholder fast vederlag samt mødehonorar ved deltagelse i bestyrelsesmøder og anden mødeaktivitet foranlediget af EWII. Derudover modtager bestyrelsesmedlemmerne mødehonorar for deltagelse i repræsentantskabsmøder. Endvidere har
bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at få dækket udgiften til deres internetforbindelse på privatadressen samt blive tilsluttet den
firmabetalte sundhedsforsikring, som gælder for EWIIs medarbejdere.

***	
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Vederlag til øvrige bestyrelsesmedlemmer i datterselskaber:

6

Anders Larsen

6

0

Leif Balle

9

0

Thorkild Steen Sørensen

3

0

2.015

1.910

2018

2017

2018

2017

(139.970)

139.970

0

0

Nedskrivning af omsætningsaktiver

0

(11.209)

0

0

Nedskrivning på anlægsaktiver

0

(25.026)

0

0

139.970

(139.970)

0

0

0

(36.235)

0

0

8. SÆRLIGE POSTER
Omsætning

Skat

TREFOR Vand A/S blev skattepligtigt pr. 01.01.2010, hvor selskabet opgjorde afskrivningsgrundlaget for de materielle anlægsaktiver baseret på de af myndighederne fastsatte regulatoriske standardværdier.
SKAT har truffet afgørelse om en lavere skattemæssig indgangsværdi. Ved to prøvesager ved Landsretten omkring opgørelsesprincipperne for de skattemæssige indgangsværdier fik SKAT i januar 2018 medhold. Selskabet indregnede konsekvenserne af Landskatterettens
afgørelse i årsregnskabet for 2017. Sagen blev anket til Højesteret.
Endelig afgørelse hos Højesteret forelå 8. november 2018, hvor vandsektoren fik medhold i de to prøvesager omkring brug af regulatoriske standardværdier som skattemæssige indgangsværdier. Afgørelserne forventes at kunne overføres til selskabets forhold.
Indregning af Højesterets afgørelse har medført en reduktion i selskabets nettoomsætning med 139.970 TDKK i form af reduktion i selskabets takstmæssige underdækning relateret til udskudt skat. Der er ligeledes indregnet en tilbageførsel af udskudt skat på 139.970 TDKK.
I distributionsomkostninger er i 2017 indregnet en udgift på 4.500 TDKK, som vedrører nedskrivning af vindmøller samt 1.195 TDKK til
nedskrivning af anlægsaktiver. I produktionsomkostninger er i 2017 indregnet en udgift på 19.331 TDKK til nedskrivning af anlægsaktiver
samt 11.209 TDKK til nedskrivning af omsætningsaktiver.
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9. HONORAR TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGT REVISOR

MODERSELSKAB
2017

2018

2017

715

0

42

0

0

0

0

0

PWC:
Lovpligtig revision
Andre erklæringer med sikkerhed

10

0

0

0

660

0

0

0

1.385

0

42

0

Lovpligtig revision

146

1.171

0

87

Andre erklæringer med sikkerhed

102

162

0

0

Skatterådgivning

385

504

0

5

2.407

3.635

0

250

3.040

5.472

0

342

Skatterådgivning
Andre ydelser

Deloitte:

Andre ydelser

10. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
KONCERN
Kostpris 1. januar

Goodwill

Udviklingsomkostninger

Erhvervede
patenter

Software

I alt

108.613

32.614

380

128.316

269.923

Årets tilgang

0

3.440

0

24.298

27.738

Årets afgang

(51.768)

(29.995)

(380)

(1.208)

(83.351)

KOSTPRIS 31. DECEMBER

56.845

6.059

0

151.406

214.310

Af- og nedskrivninger 1. januar

93.539

31.457

36

90.156

215.188

Årets afskrivninger
Afskrivninger afhændede aktiver

AF- OG NEDSKRIVNINGER 31. DECEMBER
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

9.221

1.318

0

19.518

30.057

(51.715)

(29.054)

(36)

(890)

(81.695)

51.045

3.721

0

108.784

163.550

5.800

2.338

0

42.622

50.760

15.074

1.157

344

38.160

54.735

De aktiverede udviklingsomkostninger vedrørende software til kunderelaterede CRM- og afregningssystemer.
Det forventes, at alle aktiverede udviklingsomkostninger vil bidrage med hhv. omsætning og besparelser på fakturerings- og debitor
styringsområdet i de kommende år.
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11. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
KONCERN

Grunde Indretning Vindmøller
og byglejede og produk
ninger
lokaler tionsanlæg

Kostpris 1. januar
Årets tilgang
Årets afgang

297.788

7.374

1.799

0

Forsy- Andre anlæg,
Anlæg
nings- driftsmateriel
under
anlæg
og inventar o
 pførelse

1.314.665 6.964.491

I alt

85.819

135.007 8.805.144

2.966

195.802

11.662

271.536

483.765

(28.407)

(85.468)

(11.801)

(239.977)

(372.162)

1.289.224 7.074.825

85.680

0

(6.509)

299.587

865

Opskrivninger 1. januar

0

0

0

804.104

0

0

804.104

Overførsler i årets løb

0

0

0

(42.032)

0

0

(42.032)

OPSKRIVNINGER 31. DECEMBER

0

0

0

762.072

0

0

762.072

84.060

3.030

440.988 2.462.912

71.157

KOSTPRIS 31. DECEMBER

Af- og nedskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger

166.566 8.916.747

0 3.062.147

5.711

977

57.916

270.454

5.150

0

340.208

Overførsler i årets løb

0

0

0

(42.032)

0

0

(42.032)

Afskrivninger afhændede aktiver

0

(3.142)

(18.003)

(75.268)

(13.226)

0

(109.639)

89.771

865

480.901 2.616.066

63.081

0 3.250.684

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 209.816

0

808.323 5.220.831

22.599

166.566 6.428.135

4.344

873.677 5.305.683

14.662

135.007 6.547.101

AF- OG NEDSKRIVNINGER 31. DECEMBER

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

213.728

Regnskabsmæssig værdi af materielle anlægsaktiver, som ville have været indregnet, hvis opskrivningen ikke havde været foretaget udgør 5.666.063 TDKK.
Der knytter sig en usikkerhed til værdiansættelsen for investeringer i fibernet og vindmøller jf. ledelsesberetningens afsnit om usikkerhed
vedrørende indregning og måling.

Andre anlæg, drifts
materiel og inventar

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
MODERSELSKAB
Kostpris 1. januar

2.599

Årets tilgang

0

Årets afgang

(2.599)

KOSTPRIS 31. DECEMBER

0

Af- og nedskrivninger 1. januar

736

Årets afskrivninger

304

Afskrivninger afhændede aktiver

(1.040)

AF- OG NEDSKRIVNINGER 31. DECEMBER

0

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

1.863
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12. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
KONCERN

Kapitalandele Andre værdipapirer
i associerede virksomheder
og kapitalandele

Andre tilgode
havender

Kostpris 1. januar

75.075

1.907.616

2.223

Årets tilgang

43.216

147.099

0

Årets afgang

KOSTPRIS 31. DECEMBER
Nettoopskrivning
Andel af årets resultat
Øvrige reguleringer

NETTOOPSKRIVNING 31. DECEMBER
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER
Heraf udgør ikke-afskrevet goodwill

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2017

KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE
VIRKSOMHEDER OMFATTER:
Energi Danmark A/S, 16,49 % (Regnskab 2018)
Digizuite A/S (Regnskab 2017)

0

(152.503)

(1.052)

118.291

1.902.212

1.171

89.337

230.704

0

19.221

0

0

(43.826)

6.472

0

64.732

237.176

0

183.023

2.139.388

1.171

9.647

0

0

164.412

2.138.320

2.223

Hjemsted

Stemme- og
ejerandel

Egenkapital

Resultat

Aarhus

16,49 %

917.748

131.128

Odense

34,06 %

15.998

(3.200)

ANDRE VÆRDIPAPIRER OG
KAPITALANDELE OMFATTER:
Værdipapirer

2.139.067

Andre kapitalandele

321
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Kapitalandele
i tilknyttede virksomheder

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
MODERSELSKAB
Kostpris 1. januar

2.388.661

Årets tilgang

1.500.398

Årets afgang

(500)

KOSTPRIS 31. DECEMBER

3.888.559

Nettoopskrivning

2.278.820

Årets afgang

(1.499.898)

Andel af årets resultat

(208.780)

Øvrige reguleringer

1.772

AF- OG NEDSKRIVNINGER 31. DECEMBER

571.914

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER

4.460.473

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

4.667.481

Stemme- og
ejerandel

Egenkapital

Resultat

KAPITALANDELE OMFATTER:

Hjemsted

Komplementarselskabet EWII Invest ApS

København K

100,00 %

660

44

K/S EWII Invest I

København K

100,00 %

1.420.557

(94.611)

K/S EWII Invest II

København K

100,00 %

716.774

(29.240)

EWII A/S

Kolding

100,00 %

771.446

(139.639)

EWII Energi A/S

Kolding

100,00 %

205.244

7.323

EWII Teknik A/S

Kolding

100,00 %

3.673

(15.240)

EWII Bredbånd A/S

Kolding

100,00 %

2.711

(7.291)

EWII Mobility A/S

Kolding

100,00 %

(73.124)

(52.006)

EWII Production A/S

Kolding

100,00 %

357.630

2.593

EWII Schenkenberg A/S

Kolding

100,00 %

12.844

2.128

Lerkaka Vindkraft AB

Hässleholm, Sverige

100,00 %

19.521

4.391

Stensåsa Vindkraft AB

Hässleholm, Sverige

100,00 %

16.747

6.888

SCE Wind Meschede GmbH & Co. KG

Hamburg, Tyskland

100,00 %

7.852

1.152

Hamburg, Tyskland

100,00 %

186

38

Hamburg, Tyskland

100,00 %

16.927

3.609

SCE Wind Meschede Management GmbH
EWII Ludwigsdorf GmbH & Co. KG

Kolding

100,00 %

1.590.995

70.032

TREFOR Vand A/S

Kolding

100,00 %

1.150.405

(11.649)

TREFOR El-Net A/S

Kolding

100,00 %

474.906

(87.919)

TREFOR Varme A/S

Kolding

100,00 %

6.651

0

EWII Fibernet A/S

Kolding

100,00 %

170.541

169.104

TREFOR Infrastruktur A/S
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2018

2017

2018

2017

Salgsværdi i udførte arbejder

11.842

4.363

0

0

Foretagende acontofaktureringer

(9.806)

(1.082)

0

0

2.036

3.281

0

0

2.036

4.363

0

0

0

(1.082)

0

0

2.036

3.281

0

0

13. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING

Igangværende arbejder
Forudfakturering igangværende arbejder

14. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, IT-supportaftale, sponsorater, licenser, forsikringer,
ejendomsskat og abonnementer m.v.

2018

2017

Hensættelser 1. januar

29.294

Ændring af forpligtelse

67.706

Betalt pension

HENSÆTTELSE 31. DECEMBER

15. PENSIONSFORPLIGTELSER

2018

2017

30.704

29.294

30.704

2.375

67.706

2.375

(3.693)

(3.785)

(3.693)

(3.785)

93.307

29.294

93.307

29.294

Koncernens pensionsforpligtelser kan henføres til ca. 100 tjenestemænd, som blev overtaget i forbindelse med overdragelsen af vand-,
elnet- og varmeaktiviteterne fra de kommuner i Trekantområdet, der oprindelige forestod aktiviteten.

2018

16. UDSKUDT SKAT
Hensættelse til udskudt skat 1.januar
Regulering af udskudt skat indregnet i årets resultat

HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT 31. DECEMBER
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2017

2018

2017

137.814

(267)

0

0

(132.296)

138.081

0

0

5.518

137.814

0

0
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2018

2017

2018

2017

19.303

20.283

0

0

141.802

110.565

0

0

5.378

517

0

0

166.483

131.365

0

0

2018

2017

2018

2017

Kortfristet del af gæld til kreditinstitutter

388.267

330.146

50.000

50.000

Langfristet del af gæld til kreditinstitutter

2.707.774

2.380.591

50.000

100.000

3.096.041

2.710.737

100.000

150.000

Nominel værdi af langfristede gældsforpligtelser

3.096.041

2.710.737

100.000

150.000

Efter mere end 5 år forfalder (amortiseret kostpris)

1.725.901

1.276.690

0

0

2018

2017

2018

2017

763.951

693.179

0

0

17. ØVRIGE HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensættelse til retablering m.v.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Øvrige hensatte forpligtelser

18. GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER

19. INVESTERINGSBIDRAG
Periodisering 1. januar

67.955

68.867

0

0

PERIODISERING 31. DECEMBER

831.906

762.046

0

0

Indtægtsført 1. januar

174.983

153.436

0

0

Tilgang

21.955

21.547

0

0

INDTÆGTSFØRT 31. DECEMBER

196.938

174.983

0

0

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER

634.968

587.063

0

0

Kortfristet del af investeringsbidrag

24.723

21.549

0

0

Langfristet del af investeringsbidrag

610.245

565.514

0

0

Indtægtsførsel

20. FINANSIELLE INSTRUMENTER
I anden gæld indgår negativ dagsværdi af renteswaps med en markedsværdi på 271.603 TDKK. Renteswaps er indgået til sikring af en fast
rente på koncernens variabelt forrentede banklån. Med disse renteswaps afdækkes hovedstol på 2.440.000 TDKK. Renteswaps sikrer en
fast rente i spændet 0,22 %–4,92 % i restløbetiden, som spænder fra 1 til 20 år. Beløbet er ført direkte på egenkapitalen.
Under anden gæld er sikring af indregnede transaktioner på værdipapirer og likvider i USD, markedsværdien af disse sikringsinstrumenter udgør 9.716 TDKK.
Der er indgået aftaler om afledte finansielle instrumenter i form af futures på køb af el. Modparten er elhandelsbørsen Nasdaq. Dags
værdien af afledte finansielle instrumenter udgør på balancedagen 35.013 TDKK, hvoraf 33.110 TDKK er ført direkte på egenkapitalen.
Afledte finansielle instrumenter, vedrørende køb af el, der er klassificeret som sikringstransaktioner, har en dagsværdi på 33.075 TDKK.
Beløbet er ført direkte på egenkapitalen.
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21. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter vedrørende forudbetalte indtægter.

22. NÆRTSTÅENDE PARTER
Nærtstående parter
Energi Danmark A/S, betydelig indflydelse.
Digizuite A/S, betydelig indflydelse.
Transaktioner
Udover transaktioner mellem selskaberne i koncernen, har koncernen haft transaktioner med de associerede selskaber. I årsrapporten
oplyses alene om transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsvilkår. Der er ikke gennemført sådanne trans
aktioner i regnskabsåret.		

23. EVENTUALAKTIVER
Moderselskab:					
Selskabet har et uudnyttet skatteaktiv på 14 MDKK, som ikke er indregnet i balancen. Aktivet knytter sig til uudnyttet skattemæssigt
underskud samt midlertidige forskelle i skattemæssige og regnskabsmæssige værdier.
Koncern:					
Koncernen har et uudnyttet skatteaktiv på 415 MDKK, som ikke er indregnet i balancen. Aktivet knytter til sig til uudnyttet skattemæssigt
underskud samt midlertidige forskelle i skattemæssige og regnskabsmæssige værdier.

45

EWII Årsrapport 2018

NOTER
I TDKK
24. PANTSÆTNINGER OG EVENTUALFORPLIGTELSER
Moderselskab:
Selskabet har kautioneret over for Nordea Bank A/S som sikkerhed for EWII Fibernet A/S’ lån nom. 731.816 TDKK, samt som sikkerhed for
EWII Production A/S’ lån nom. 297.675 TDKK. Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for 571 TDKK.
Koncern:
Til sikkerhed for prioritetsgæld på 2.989.042 TDKK er der ydet pant i 60 kV stationer, vandværker, ledningsnet, vindmøller og ejendomme.
Til sikkerhed for bankgæld på 4.663 TDKK er stillet pant i produktionsanlæg og maskiner (vindmøller).
Til sikkerhed for forpligtelser i henhold til selskabets porteføljeaftale med Energi Danmark A/S vedrørende saldoafregning af skabelon
kunder er der stillet garanti for 33.000 TDKK.
Til sikkerhed for handel med el på NASDAQ er der stillet 32.114 TDKK.
Til sikkerhed overfor ABN AMRO Clearing Bank er der stillet en bankgaranti på 1 MEUR.
Til sikkerhed overfor Nord Pool AS er der stillet en bankgaranti på 40 TEUR.
				
Værdipapirer er stillet til sikkerhed for mellemværende med kapitalforvalter. Mellemværende udgør 0 DKK pr. 31. december 2018.
TREFOR Varme A/S har i forbindelse med stiftelsen pr. 1. januar 1994 overtaget alle eventualforpligtelser, som var knyttet til Kolding
Kommunes Forsyningsforvaltnings varmeforsyningsvirksomhed inden stiftelsen. Endvidere har selskabet overtaget alle eventualforpligtelser,
som var knyttet til Fredericia og Vejle Kommuners Forsyningsforvaltnings forsyningsvirksomhed inden for varmeforsyning pr. 1. januar 1999.
TREFOR Varme A/S har indgået købsforpligtelse med Kolding, Fredericia og Vejle Kommuner med hensyn til at aftage varme fra Trekant
områdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS), idet hæftelsen dog er begrænset til krav, som lovligt kan indregnes i priserne over for
forbrugerne.
Der er indgået lejeaftale af matr. Nr. 12a Gamst by. Lejeaftalen kan tidligst opsiges med seks måneders varsel til den første i en måned.
Den årlige leje udgør 2 % af møllens bruttoomsætning.
Der er indgået aftale om opkøb af jord. Det årlige vederlag udgør 135 t.kr., som pristalsreguleres hvert år med udviklingen i nettopris
indekset.
Der er indgået aftale om leasing af biler med en samlet leasingforpligtelse på 12.541 TDKK.
Der er udstedt arbejdsgarantier for 12.938 TDKK. Derudover er afgivet en udvidet garanti vedrørende et enterprisearbejde. Garantien løber
til 2029 og er maksimeret til 6,2 MDKK.
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ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse C (stor). Årsrapporten er for 2018 aflagt i TDKK.

ÆNDRINGER I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Koncernen har ændret præsentation af takstmæssige mellemværende med kunder vedrørende TREFOR Varme, som indregnes under nettoomsætningen. Tidligere blev det præsenteret i
resultatsponering.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge
af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse,
og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt
regnskabspost nedenfor.

Sammenligningstallene for 2017 er tilpasset den ændrede
regnskabspraksis. Den beløbsmæssig effekt på årets resultat
er 42 MDKK, og balancesum er 0 DKK. Egenkapital er uændret.
Bortset fra ovenstående er årsrapporten aflagt efter samme
regnskabspraksis som sidste år.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og
tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som
be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I
resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Koncernen har fra 2018 ændret regnskabspraksis i relation til
finansielle indkøbsaftaler på el. Disse indregnes fremadrettet
efter reglerne for regnskabsmæssig sikring, hvor værdiændringer
føres direkte over selskabets egenkapital. Ændringen har på
virket årets resultat positivt med 1,8 MDKK og selskabets egen
kapital positivt med 32 MDKK. Tidligere blev alle elhandelsaftaler
indregnet i regnskabet til markedsværdi.

KONCERNREGNSKABET
Koncernregnskabet omfatter EWII (modervirksomheden) og
de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af
modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have
kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af
stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller
faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori
koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20 % og
50 % af stemmerettighederne og/eller udøver betydelig, men
ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede
virksomheder.

VÆSENTLIGE FEJL I TIDLIGERE ÅRS REGNSKAB
I årsregnskabet for 2017 er der indregnet et skatteaktiv på
228 MDKK til modregning i fremtidig indtjening fra de skatte
pligtige aktiviteter.
Det vurderes, at der ved aflæggelsen af årsregnskabet for 2017
ikke har været tilstrækkelig belæg for aktiveringen af dette aktiv,
hvorfor det vurderes som en væsentlig fejl i tidligere års regnskab.

KONSOLIDERINGSPRINCIPPER
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber
for EWII (modervirksomheden) og dens dattervirksomheder.
Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af
regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger,
interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab
ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De
regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Den væsentlige fejl er i årsregnskabet 2018 blevet rettet d
 irekte
over egenkapitalen primo med en beløbsmæssig værdi på
228 MDKK.
Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal i forhold til
tidligere års indregning af det aktiverede skatteaktiv.
Der er væsentlige fejl tidligere år vedrørende feriepengeforpligtelser m.v. og skyldig nettab. De væsentlige fejl er i årsregnskabet
rettet direkte over egenkapitalen med i alt 42 MDKK.

Der foretages eliminering af avance på intern køb af anlægsaktiver og igangværende arbejder. Før 2016 havde koncernen med
henvisning til undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven
ikke foretaget eliminering af intern avance på internt køb af
anlægsaktiver og igangværende arbejder, da disse transaktioner

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere
begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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er foretaget på normale markedsvilkår. Ændringerne er foretaget
i henhold til overgangsbestemmelserne, hvilket medfører, at det
alene er for interne avancer, der indregnes første gang den 1.
januar 2016 eller senere, at der elimineres.

Resultatopgørelsen for integrerede udenlandske enheder
 mregnes til transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet
o
gennemsnitskurs, idet poster afledt af ikke-monetære balanceposter dog omregnes til transaktionsdagens kurser for de underliggende aktiver og forpligtelser. Monetære balanceposter
omregnes til balancedagens kurs, mens ikke-monetære poster
omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursreguleringer,
der opstår ved omregningen, indregnes i resultatopgørelsen
under resultat af indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100 %.
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på over
tagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

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

VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i regnskabet fra henholdsvis overtagelsestidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den
konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelses
tidspunktet og afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte
virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles 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
virksomhed inden overtagelsen. Der tages hensyn til skatte
effekten af de foretagne omvurderinger.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af
dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse,
indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af
fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen.
Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende
regnskabsposter.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den
erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver
og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og
afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel
vurdering af brugstiden. Hvis der ikke kan skønnes en pålidelig
brugstid fastsættes denne til 10 år. Brugstiden revurderes årligt.
Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultat
opgørelsen som en indtægt.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for at blive behandlet som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som
finansielle poster.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter årets fakturerede omsætning. Tilslutningsbidrag til dækning af koncernens investeringer i ledningsnet periodiseres og indtægtsføres for en periode svarende til
brugstiden.

Ved køb af virksomheder, fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver
og aktieombytninger m.v., hvor de deltagende virksomheder er
under modervirksomhedens kontrol anvendes sammenlægningsmetoden, hvor sammenlægningen anses for gennemført
på erhvervelsestidspunktet uden tilpasning af sammenligningstal.
Efter sammenlægningsmetoden indregnes den erhvervede virksomheds aktiver og forpligtelser til regnskabsmæssige værdier,
korrigeret for eventuelle forskelle i anvendt regnskabspraksis og
regnskabsmæssige skøn. Forskellen mellem det aftalte vederlag
og den erhvervede virksomheds regnskabsmæssige værdi indregnes på egenkapitalen.

Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i
forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte
vederlag. PSO og nettariffer ved elhandel indgår ikke i nettoomsætningen.
TREFOR El-net A/S har i overensstemmelse med Lov om
Elforsyning besluttet, at selskabets underdækning opgjort efter
elforsyningsloven skal opkræves i fremtidige takster. Som følge
heraf indregnes underdækninger i nettoomsætningen.

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 balancedagens valutakurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens
kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen,
indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre
ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes
til historiske kurser.

TREFOR Varme A/S er omfattet af Lov om Varmeforsyning.
Dette medfører, at selskabets over-/underdækning opgjort efter
varmeforsyningsloven skal indregnes i næste års priser. Som
følge heraf er årets over-/underdækning indregnet i netto
omsætningen.
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TREFOR Vand A/S er omfattet af vandsektorloven. Dette medfører, at selskabets over-/underdækning opgjort efter vand
sektorloven skal indregnes i næste års priser.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger,
herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser
samt tillæg under acontoskatteordningen m.v.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i
nettoomsætningen i takt med at produktionen udføres, således
at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan
henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
TREFOR Varme A/S er fritaget for skattepligt.

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

BALANCEN
Goodwill
Goodwill er positive forskelsbeløb mellem kostpris og brugs
værdien af overtagne aktiver og forpligtelser i virksomhedsovertagelsen. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid,
der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for
de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør
5–20 år. Brugstiderne er fastlagt ud fra en vurdering af i hvilket
omfang, der er tale om strategisk erhvervede virksomheder
med en stærk markedsposition 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 afskrivningsperioden 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.

Produktionsomkostninger vedrørende igangværende 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 omkostninger, der afholdes
til distribution af solgte varer, herunder til distributionsnettene
i TREFOR El-net, TREFOR Vand, TREFOR Varme og EWII Fibernet
samt til løn og gager, reklameomkostninger samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er knyttet
til distributionsprocessen.

Immaterielle rettigheder m.v.
Immaterielle rettigheder m.v. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder og erhvervede immaterielle rettigheder. Udviklingsprojekter vedrørende
produkter og processer, der er klart definerede og identificer
bare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i
virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille,
markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den
pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til
medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i
administrationen af virksomheden.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede
og associerede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Ved indregning af udviklingsprojekter som immaterielle anlægsaktiver efter
01.01.2016 bindes et beløb svarende til de af holdte omkostninger på egenkapitalen under reserve for udviklingsomkostninger,
der nedbringes i takt med af- og nedskrivninger på udviklingsprojekterne.

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra
andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder
renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver
samt godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger,
herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan
henføres til udviklingsprojekterne. Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og
afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er
anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på
det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.
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Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den
forventede brugstid, der fastsættes ud fra en konkret vurdering
af det enkelte udviklingsprojekt. Såfremt brugstiden ikke kan
skønnes pålideligt, fastsættes den til 10 år. De anvendte afskrivningsperioder udgør sædvanligvis fem år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver
opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgs
omkostninger 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.

Erhvervede immaterielle rettigheder i form af software og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Software og licenser afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør tre til syv år.
Erhvervede patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Erhvervede patenter afskrives over
den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør seks år.

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til
afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Immaterielle rettigheder m.v. nedskrives til genindvindingsværdi,
hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste
værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler, forsynings
anlæg, vindmøller, andre anlæg, driftsmateriel og inventar og
anlæg under opførelse måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Opskrivning sker på grundlag af en vurdering af handelsværdien.

Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det
enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe
af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en
pålidelig genindvindingsværdi.
Aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig
kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den
gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte
tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For
egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og
lønninger.

I forsyningsvirksomhederne nedskrives materielle anlægsaktiver
til geninvindingsværdi, såfremt denne er laverer end den regnskabsmæssige værdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den forventede restværdi efter afsluttet brugstid, restværdien revurderes
løbende. Tidligere blev restværdien opgjort på tidspunktet for
aktivets 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.

Erhvervsstyrelsen har i notat af 18.05.2011 tilkendegivet, at hvis
der ikke for forsyningsselskaber er indtruffet begivenheder, der indikerer nedskrivningsbehov, er det ikke nødvendigt, at forsyningsselskaberne foretager en nedskrivningstest af anlægsaktiverne.
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter
den indre værdis metode (equity-metoden).

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholds
mæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre
værdi med tillæg af uafskrevet goodwill og med fradrag eller
tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

• 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

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med
negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 DKK. Eventuelle
tilgodehavender hos disse virksomheder nedskrives til netto
realisationsværdi ud fra en konkret vurdering.

Omkostninger, der afholdes for at fastholde den aktuelle vedligeholdelsesstand på net og øvrige aktiver, udgiftsføres. Omkostninger, der tilfører anlæg nye eller forbedrede egenskaber
eller på anden måde forøger det pågældende anlægs dagsværdi,
aktiveres.

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.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi,
såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og
associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre
værdis metode under egenkapitalen.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af, om
nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i
forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt
finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når
de afholdes.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder nedskrives til genvindingsværdi, såfremt denne er lavere.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre kapitalandele omfatter unoterede aktier, der måles til
kostpris.

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

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen
med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som netto
skatteaktiver.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden,
eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjem
tagelsesomkostninger.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat
indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skatte
pligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og
omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Værdien
fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventes udvikling i salgspris.

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

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

Værdipapirer
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til
dagsværdi (børskurs) på balancedagen og unoterede kapital
andele, der måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis
denne er lavere.

Andre langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. tildelte
CO2-kvoter værdiansættes til dagsværdi.
Takstmæssige mellemværender med kunderne
Takstmæssige mellemværender med kunder opgøres i henhold
til lovene om el-, vand- og varmeforsyning (reguleringsregnskab).

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

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

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bank
indeståender.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgs
værdien af det på balancedagen udførte arbejde.

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

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og
de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende
arbejde.
Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede
ressourceforbrug.

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

Akkumuleret over-/underdækning med kunderne er indregnet
som henholdsvis tilgodehavender og gæld.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og
mangler inden for garantiperioden. Når det er sandsynligt, at de
totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af
det samlede tab, der påregnes på det pågældende arbejde.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser
omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift,
investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter
den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret
for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt
selskabsskat.

Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette
betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og
den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultat
opgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved
anvendelse af den effektive rentes metode.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter
og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og
salg m.v. af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag omfatter akkumulerede indbetalinger for
nettilslutning reduceret for akkumuleret indtægtsførsel.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen
og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse
af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte.

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 amortiseret kostpris, der
sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdi
papirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger,
og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer med
fradrag af kortfristet bankgæld.

Takstmæssige mellemværender med kunderne
TREFOR Varme, TREFOR Vand og TREFOR El-net er omfattet af
henholdsvis Lov om Varmeforsyning, Lov om Vandforsyning og
Lov om Elforsyning, hvilket medfører, at årets over-/underdækning tilbagebetales til, eller opkræves af, kunderne.
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