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EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 for EnergiMidt Holding a.m.b.a.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af
koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.
Silkeborg, den 27. april 2016

Direktion

Bent Kristensen
konstitueret adm. direktør
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse

Jens Jørn Justesen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for EnergiMidt Holding a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for
koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Silkeborg, den 27. april 2016
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Johnny Krogh
statsautoriseret revisor

Peter Mølkjær
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

EnergiMidt Holding a.m.b.a.
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
Telefon:
Telefax:
Hjemmeside:

70 15 15 60
87 22 87 11
www.energimidt.dk

CVR-nr.:
Regnskabsår:
Regnskabsår:
Hjemsted:

26 38 26 45
1. januar - 31. december
14. regnskabsår
Silkeborg

Bestyrelse

Jens Jørn Justesen, formand
Jan Skytte Pedersen, næstformand
Arne Bo Larsen, næstformand
Christian Boldsen
Sten Magnus Petersen
Nikolaj Per Schøler
Hans Okholm
Jens-Ove Simonsen
Malte Larsen
Karl Christiansen
Helle Ammitzbøll Georgi
Finn Stengel Petersen
Hans-Peter A. Andreasen
Hanne Bæk Olsen
Joan Randi Hansen
Steen Hassing
Peder Rasmussen
Brian Johnsen

Direktion

Bent Kristensen, konstitueret adm. direktør

Revision

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Papirfabrikken 26
8600 Silkeborg

EnergiMidtdelejerskab

100%
EnergiMidtejet selskab

ICE Danmark ApS
8,11%

Waoo A/S
18,77%

Nianet A/S
14,57%

Randers HK
Holding A/S
7,5%

EnergiMidt
Handel A/S

EnergiMidt
Fiberbredbånd A/S

EnergiMidt Energi
A/S

Windpark Rossau
GmbH & Co. KG

Komple menta rselskabet E MR
V ind ApS

E MR Tyskl and
ApS

Win dpark Jer rish oe
G mbH & Co . KG
Windpa rk
Jardelund
GmbH & Co. KG
Wi ndpark We rneckEßlebe n G mb H &
Co. K G

EMR Kaoli novo
EAD

EMR Sp anien 3
ApS

Kermes
In versio nes 20 08
S.L.

EnergiMidt
Renewables
Bulgaria JSC
(under likvidation)

Renta So lar
Calahorra 2 S.L .
(Under konkurs)
Windkrafta nlage 16
Krevese GmbH &
Co. KG

Win dpark Ro ssau II
GmbH & Co. KG

K/S Vindpar k
Hejring Infrastruktur
80%

EMR Ca posele Srl

Ene rgiMidt España
S.L.
51%

EMR
Kompleme nta r
GmbH

EMR Vindpark
Hejring A/S

E MR Ca posele
ApS

Gud enaacentrale n
A.m.b.a.
38,7%

K/S Vindpark
Døstrup Infrastruktur
80%

EMR Vindpa rk
Døstr up A/S

Alina Sol ar S .L.

EMR (P uente
Genil) GmbH

EnergiMidt
Renewables A/S

EnergiMidt
Holding a.m.b.a.

Wi ndpark Ro ssau
In frastruktu r GmbH
& Co . KG

EnergiGruppen
Jylland Varme
A/S, 100%

Net-Sam SCADA
A/S
16,98%

EnergiGruppen
Jylland Elproduktion
A/S, 100%

EnergiGruppen
Jylland A/S
65,6 %

EnergiMidt Net
A/S

EnergiMidt
Forsyning &
Service A/S

Konserve
Consult Ltd.
51%

Stirling.dk ApS
(Under konkurs)
17,91%

Clever A/S
5,1%

GreenHydrogen.dk
ApS
31,45%

Inventilate Holding
ApS
21,69%
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Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste
Resultat før finansielle poster
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Balancesum
Investering i materielle anlægsaktiver
Egenkapital

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Koncern
2013
t.kr.

3.066.765
1.193.102
410.580
-91.502
184.531
9.923.082
859.755
4.226.695

2.886.183
996.819
179.320
-77.604
34.004
9.452.207
507.772
4.031.870

2.940.047
936.479
101.370
-42.448
43.394
9.133.721
841.814
4.031.534

2012
t.kr.

2011
t.kr.

2.509.439
827.285
118.021
-6.998
61.691
7.837.467
714.860
3.988.187

2.100.928
677.013
29.088
-18.549
8.716
7.647.608
754.232
3.764.551

Nøgletal
Bruttomargin
Overskudsgrad
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

38,9
13,4
4,2
42,6
4,5

%
%
%
%
%

34,5
6,2
1,9
42,7
0,8

%
%
%
%
%

31,9
3,4
1,2
44,1
1,1

%
%
%
%
%

33,0
4,7
1,5
50,9
1,6

%
%
%
%
%

32,2
1,4
0,4
49,2
0,2

%
%
%
%
%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger
og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.
Som omtalt under anvendt regnskabspraksis er der i 2015 ændret anvendt regnskabspraksis på en del af
koncernens finansielle instrumenter. Ændringen er indarbejdet i hoved- og nøgletalsoversigten for 2014
og 2015. I henhold til muligheden for førtidsimplementeringen af ÅRL § 101 stk. 3 af lov nr. 738 af 1. juni
2015 er der ikke foretaget tilpasning til den ændrede praksis for regnskabsårene 2011-2013. Havde
ændringen været indregnet i hoved- og nøgletalsoversigten, havde det haft en negativ påvirkning på
egenkapitalen i de enkelte år.
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Ledelsesberetning

Kapitel 1 - Væsentligste aktiviteter
1.1 Koncern
EnergiMidt bidrager som koncern aktivt til udvikling af fremtidens energi- og
kommunikationssamfund. Det gør vi ved at drive og udvikle en god forretning med fokus på
samarbejde og værdiskabelse. Hermed bidrager vi til udviklingen af regionen og lokalsamfundet.
Samtidig har EnergiMidt en målsætning om at gøre forretning i spændingsfeltet mellem den stigende
digitalisering og den grønne omstilling af samfundet. Det gør vi gennem en koncern med 4 divisioner
med kommercielt perspektiv.
Med afsæt i etablering, drift og vedligeholdelse af elforsyning i den midtjyske region har EnergiMidt
haft et solidt ståsted til udvikling af sine kommercielle forretningsområder, herunder en stærk
fiberbredbåndsforretning. Ud over kerneydelser som elforsyning og fiberbredbånd tilbyder
EnergiMidt sine kunder en bred vifte af ydelser blandt andet inden for elhandel, udelys og
energirådgivning til privat- og erhvervskunder. Ligeledes deltager vi aktivt i den grønne omstilling
gennem engagement i vedvarende energiproduktion, f.eks. i form af vindmølleparker og
solcelleparker rundt om i Europa og i Danmark. EnergiMidt har i sine divisioner en kunde- og
segmentorienteret forretningstilgang ud fra ønsket om kommercielt fokus i et foranderligt marked
med øget konkurrence og stigende regulering.
EnergiMidt er et kommercielt andelsselskab ejet af kunderne. Koncernen har dermed et ejerbaseret
kundegrundlag på ca. 238.000 elforsyningskunder i et 7.500 km2 stort forsyningsområde i den
midtjyske region. Siden 2002 er omsætningen vokset fra ca. 800 mio. kr. til ca. 3 mia. kr., og antallet
af medarbejdere er vokset to en halv gang til ca. 650 medarbejdere. EnergiMidts øverste myndighed
er repræsentantskabet, som består af 150 medlemmer valgt af forbrugerne i 6 geografisk opdelte
valgområder. Hovedkontoret ligger i Silkeborg med driftscentre i Skive og Herning.
EnergiMidt har en dialogbaseret og involverende virksomhedskultur forankret fra den øverste ledelse
og til den enkelte medarbejder, der alle tager aktivt del i at fastholde denne. Performance og trivsel
går hånd i hånd som resultat af værdibaseret ledelse med åbenhed, engagement og respekt som
centrale værdier. Det blev i 2015 udmøntet i et tilfredsstillende resultat på 172.182 t.kr. og en
førsteplads i trivselsundersøgelsen blandt Danmarks bedste arbejdspladser med over 500
medarbejdere udført af konsulenthuset ”Great Place to Work”.

1.2 Moderselskab
Selskabets formål er via aktiviteterne i EnergiMidt Holding a.m.b.a. at drive produktions, distributions
og forsyningsvirksomhed inden for el og varme samt fibernet og al virksomhed relateret hertil.
EnergiMidt Holding a.m.b.a. har også til formål at drive anden kommerciel virksomhed i tilknytning til
energi og kommunikation på basis af selskabets viden og kompetencer, herunder salg af
energiløsninger og rådgivningsydelser, ydelser i relation til kommunikation, handel med energi og
relaterede ydelser.
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1.3 Strategi 2015 og strategisk fokus
Strategi 2015, EnergiMidt – en vindervirksomhed i vækst og udvikling, blev introduceret i januar 2012,
og i 2015 tog vi hul på det fjerde og sidste år af den fireårige strategiperiode. I strategien er
formuleret en stærk ambition om at tage aktivt del i udviklingen af fremtidens energi- og
kommunikationssamfund. Fokus har i 2015 primært været på at indfri de opsatte langsigtede mål og
videreudvikle forretningen gennem en styrket markedsorientering samt at tilpasse divisionerne, vore
produkter og ydelser til kundernes og markedets efterspørgsel. Udviklingen af den kommende
strategi – Strategi 2020 - har ligeledes fyldt meget i det strategiske arbejde for EnergiMidt i 2015.
Derudover er det kommercielle perspektiv også blevet styrket gennem yderligere fokus på
samarbejder og partnerskaber. Dette fokus har udmøntet sig i indgåelse af flere større
samarbejdsaftaler med eksterne parter i divisionerne.

Kapitel 2 - Beskrivelse af forretningen, herunder aktiviteter
2.1 Organisatoriske ændringer
Eksekvering af organisatorisk og selskabsmæssig divisionalisering
I lyset af skærpede markedskrav i omverdenen og vækst inden for de kommercielle
forretningsområder har EnergiMidt Holding a.m.b.a. i 2014 besluttet en ny struktur, der understøtter
kommercialisering af EnergiMidt og ønsket om fortsat vækst. Den ændrede koncernstruktur er
organisatorisk og selskabsmæssig blevet fuldt udmøntet i 2015.
Koncernen består nu af EnergiMidt Holding a.m.b.a. som moderselskab for en underliggende
selskabsstruktur opdelt på fire divisionsenheder: EnergiMidt Energi, EnergiMidt Fiberbredbånd,
EnergiMidt Renewables og EnergiMidt Forsyning & Service, se koncernoversigt på side 6.
Divisionaliseringstilgangen betyder, at der er etableret fire selvstændige divisioner med selvstændig
organisering, der driver de enkelte divisioners forretningsmæssige aktiviteter. Fællesfunktionerne,
som omfatter Koncernsekretariatet, HR, Business Controlling, Finance, Marketing & Kommunikation,
IT-drift, BI & IT-udvikling samt Indkøb- og Logistik, hører under EnergiMidt Forsyning & Service A/S.
De er placeret centralt og som støttefunktion til EnergiMidts divisioner for til stadighed at høste mest
mulig synergi og flest mulige stordriftsfordele.
I forbindelse med divisionaliseringen blev følgende kapitalandele overdraget fra EnergiMidt Energi
A/S til EnergiMidt Fiberbredbånd A/S: Nianet A/S (14,57%), Waoo! A/S (18,77%) samt ICE Danmark
A/S (8,44%).
Som et led i den strategiske udvikling af Energidivisionen fik EnergiMidt Holding a.m.b.a. den 25.
november 2015 fuldt ejerskab over selskabet EnergiMidt Handel A/S, idet EnergiMidt overtog
Bjerringbro Elværks, Hammel Elforsynings samt Kjellerup Elforsynings ejerandele i selskabet.
Overdragelsen har regnskabsmæssig virkning fra købstidspunktet den 25. november 2015. I
forbindelse med overdragelsen af aktierne fra Bjerringbro Elværk købte EnergiMidt Net A/S samtidig
værkets elnet og overtog dermed 2.430 kunder fra Bjerringbro Elværk.

10

EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Ledelsesberetning

Pr. 17. september 2015 blev der foretaget en fusion af selskaberne EnergiMidt Forsyning & Service
A/S og EnergiMidt Udvikling A/S med EnergiMidt Forsyning & Service A/S som det fortsættende
selskab. Fusionen har regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2015. Følgende delejerskaber er i
forbindelse med fusionen overdraget til EnergiMidt Forsyning & Service A/S: Inventilate Holding ApS
(22,46%), GreenHydrogen.dk ApS (31,45%), Clever A/S (5,1%) samt Stirling.dk ApS (17,91%).
Delejerskabet i Duka Group A/S (25%) er pr. 23. marts 2015 solgt til tredjepart.
Koncernen og forretningsomfanget er i 2015 primært vokset via organisk vækst samt yderligere
eksterne samarbejdsaftaler. Derudover er der tilkøbt tre vindmølleparker i Tyskland, nemlig
Jerrishoe, Werneck-Essleben og Jardelund.
Ændringer i koncernledelsen
I 2015 har vi gennemført væsentlige ændringer i vores ledelsesstruktur.
Jan Bach Jensen blev udnævnt til direktør for divisionen EnergiMidt Energi pr. 1. januar 2015. Jan har
mangeårig erfaring fra EnergiMidt som forretningschef fra 2006 til 2013 og har senest været salgs- og
marketingdirektør. Jan blev desuden direktør for EnergiMidt Handel pr. 27. november 2015 – en
post, der blev overtaget efter Holger Blok, der jævnfør nedenstående fratrådte i sommeren 2015.
Mikkel Abildtrup blev ligeledes udnævnt til direktør den 1. januar 2015, nemlig for divisionen
EnergiMidt Renewables. Mikkel har beskæftiget sig med vedvarende energi hos EnergiMidt som
forretningsudvikler/forretningschef siden 2009 og har et indgående kendskab til investering i
produktionsanlæg inden for vedvarende energi både nationalt og internationalt.
I december 2014 valgte vores mangeårige administrerende direktør Holger Blok at opsige sin stilling.
Efter en grundig proces med en ekstern konsulent i spidsen viste det sig, at den rigtige kandidat
fandtes internt i EnergiMidt, nemlig Mads Miltersen. Mads har været ansat i EnergiMidt i 10 år,
senest som økonomidirektør. Mads tiltrådte som ny administrerende direktør den 18. juni 2015.
I fiberdivisionen tiltrådte Jørn Zielke primo januar 2015 som ny direktør. Jørn har et indgående
branchekendskab, da han kommer fra en stilling som direktør for NRGi Infrastruktur, hvor han bl.a.
havde ansvaret for NRGi’s aktiviteter på el- og fiberområdet. Tidligere har Jørn været hos Falck i en
række forskellige stillinger, heraf de sidste 5 år som divisionsdirektør.
Udnævnelsen af Mads udløste samtidig valg af en ny direktør til vores elforsyningsselskab EnergiMidt
Net A/S. Her blev Jan Østergaard Jensen udpeget pr. 1. juli 2015. Jan har været i EnergiMidt i 10 år og
i branchen i 25 år, og han har stærke faglige og ledelsesmæssige kompetencer inden for
elforsyningsområdet i Danmark.
Uafhængig bestyrelsesrepræsentation i forretningsdivisioner
Som et led i den ændrede selskabs- og bestyrelsesstruktur for EnergiMidt-koncernen pr. 1. januar
2015 er der indtrådt to eksterne uvildige bestyrelsesmedlemmer i selskaberne EnergiMidt Energi A/S,
EnergiMidt Fiberbredbånd A/S samt EnergiMidt Renewables A/S.
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EnergiMidt Energi A/S
Til bestyrelsen for EnergiMidt Energi A/S er der lagt vægt på at finde en erfaren erhvervsprofil på
området for risikostyring. Det er væsentligt i forhold til EnergiMidts arbejde med nye
forretningsmodeller som eksempelvis elhandel og indgåelse af partnerskaber. Det har også været
afgørende for os at finde en profil med erfaring inden for kommerciel forretningsudvikling. De valgte
bestyrelsesmedlemmer er:
Vibeke Krag, 53 år, har mere end tyve års ledelseserfaring inden for den finansielle branche,
herunder bank- og forsikringsverdenen samt advokatbranchen. De seneste 8 år har hun arbejdet som
CEO for Codan Forsikring A/S og har været en del af den skandinaviske ledelse.
Jeppe Rasmussen, 54 år, har en baggrund med salg af løsninger til energieffektiviseringer og
kommerciel forretningsudvikling generelt. Siden 2014 har han arbejdet som administrerende direktør
for virksomheden Grønbech & Sønner A/S, som er et handels- og ingeniørfirma, der bl.a. arbejder
med pumper og pumpestationer.
EnergiMidt Fiberbredbånd A/S
Til bestyrelsen for EnergiMidt Fiberbredbånd A/S er der med baggrund i selskabets strategi frem mod
2020 lagt vægt på at finde en profil med erfaring inden for salg, markedsføring og kommunikation
samt en profil med kompetencer og erfaring inden for etablering af wholesale og viderebygning af
strategiske samarbejder. De valgte bestyrelsesmedlemmer er:
Mona Juul, 48 år, er medejer og adm. direktør for reklame- og videnbureauet Envision i Aarhus og
har mangeårig erfaring med salg, markedsføring og kommunikation.
Thomas Zeihlund, 46 år, er økonomidirektør hos ISS. Thomas har mange års erfaring inden for
etablering af wholesale og viderebygning af strategiske samarbejder.
EnergiMidt Renewables A/S
Til bestyrelsen for EnergiMidt Renewables A/S er der lagt vægt på at finde finansielle profiler med
erfaring inden for projektfinansiering og risikovurdering/risikostyring, der samtidig har en
udviklingsprofil med kommerciel erfaring fra større energiprojekter. De valgte
bestyrelsesmedlemmer er:
Erik Sejersen, 65 år, har tidligere været ansat som Project Finance Manager ved EnergiMidt
Renewables A/S. Erik har før sin karriere i EnergiMidt haft en lang karriere inden for
vindmøllebranchen, hvor han primært har arbejdet med projektfinansiering blandt andet som Project
Finance Manager i Vestas.
Henrik Stamer, 41 år, har siden 2011 været administrerende direktør i konsulentvirksomheden K2
Management. K2 Management rådgiver om udvikling og opsætning af vindmølleprojekter, både
nationalt og internationalt.
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2.2 Videnressourcer
Der er i EnergiMidt stort fokus på opsamling og udbredelse af ny viden for at sikre grundlaget for den
fremtidige indtjening og vækst. Denne opsamling og udbredelse af viden gælder både inden for de
lovgivningsmæssige forhold med særligt fokus på juridisk compliance og inden for de øvrige
forretningsmæssige aktiviteter, herunder primært digitaliseringen og den grønne omstilling af
samfundet.
Inden for fiberbredbåndsaktiviteterne, hvor der løbende er fokus på produkt- og forretningsudvikling,
er vores kompetencer på områderne drift og support kommet i spil via samarbejde og salg af ydelser
til andre fiberselskaber udmøntet i indgåelse af en samarbejdsaftale med AURA og aftale om
udrulning af fiberbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Inden for udvikling og finansiering af VE-parker har EnergiMidt særlige kompetencer, som bidrager til
en robust forretningsmodel gennem minimering af risici og tekniske vurderinger af anlæggene.
På energirådgivningsområdet er viden om identifikation og fremskaffelse af energibesparelser på
erhvervsområdet udviklet og modnet, hvilket har betydet, at der er udviklet nye løsninger til
opsamling af energibesparelser.
Kernekompetenceområder findes desuden inden for anlæg, drift og vedligeholdelse af teknisk
infrastruktur som el, varme og fibernet, hvilket eksempelvis den gode placering i benchmarkingen af
eldistributionsselskaberne fra Energitilsynet samt indgåelse af eksterne samarbejdsaftaler på
operatørområdet inden for fiberbredbånd vidner om.
Innovation Fur er ét eksempel på et strategisk udviklingsprojekt i EnergiMidt, der netop har fokus på
opsamling og udbredelse af ny viden. Visionen for projektet er udvikling af fremtidens bæredygtige
og digitale samfund i samspil med virksomheder, offentlige instanser og borgerne. Innovation Fur
tager udgangspunkt i de energimæssige udfordringer, som Danmark står over for i nær fremtid,
såsom vores afhængighed af fossile brændstoffer som olie, kul og gas.
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Projektet håndterer også velfærdsmæssige problemstillinger, der understøtter digitalisering.
Innovation Fur tager ligeledes udgangspunkt i fremtidige demografiske udfordringer, hvor det i
fremtiden bliver vigtigt, at vi sikrer, at arbejdet i bl.a. sundhedssektoren digitaliseres for at frigive tid
til andre opgaver. Det er vigtigt, at vi udvikler et samfund, hvor vi udnytter de ressourcer, som vi har
til rådighed, mest optimalt og dermed digitaliserer arbejdsprocesser og udnytter ny teknologi.
Projektet har også arbejdet med at digitalisere undervisningen i folkeskolen, hvor der er arbejdet
med udeskole og nye læringsstile.
Innovation Fur har været en stor succes, da projektet viser besparelser og får stor lokal opbakning.
Projektet har ligeledes vundet DR’s formidlingspris for omstillingsprojekter.
Smart Energy og Smart Grid tankegange ligger i forlængelse af Innovation Fur-projektet og vil i 2016
få tildelt udviklingsressourcer i forbindelse med udformning af koncernstrategi for deltagelse i den
grønne omstilling.
Som følge af, at vi bredt i branchen bliver anerkendt som en videntung virksomhed med omfattende
knowhow, oplever vi i stigende grad, at mange af vores specialister hentes ind som eksperter i
forskellige sammenhænge. I lighed med 2015 og tidligere år vil vi også fremover være til disposition
for medier, myndigheder og forskellige interesseorganisationer, herunder brancheforeningen Dansk
Energi.

2.3. EnergiMidt Energi
Hovedfokus i Energidivisionen i 2015 har været at fastlægge strategien frem mod 2020 og en
efterfølgende forretningsmæssig fokusering. Energidivisionen bestod ved divisionens etablering den
1. januar 2015 af alle EnergiMidt-koncernens kommercielle aktiviteter, der kunne relateres til energi.
De indledende strategiske analyser viste, at ikke alle produktområder var rentable eller udviste
tilstrækkeligt strategisk perspektiv. På baggrund heraf blev der igangsat en sanering af aktiviteterne,
og i løbet af 2015 er aktiviteter inden for International Energirådgivning, Administrationsydelser,
Eltekniske ydelser og Solcelleforretningen derfor afviklet eller frasolgt.
Den tilbageværende forretning i Energidivisionen vedrører produktområderne
Energirådgivning og energibesparelsesaktør, Udelys, Målerlaboratoriet og Elinstallation.

Elhandel,

Elhandel
Elprisernes udvikling
Elpriserne var i 2015 præget af store udsving månederne imellem. I februar var den gennemsnitlige
indkøbspris på 21,80 øre/kWh, mens juli bød på et rekordlavt niveau på 10,18 øre/kWh.
Årsgennemsnittet landede på 17,08 øre/kWh, et godt stykke under prisen på 22,64 øre/kWh fra 2014
– og et niveau, der ikke er set lavere i dette årtusinde.
Mildt vejr året igennem og høj vandtilførsel i Norden prægede markedet. Terminspriserne på kul- og
oliemarkedet havde relativt små udsving i første halvdel af 2015, hvilket også havde en afsmittende
stabiliserende effekt på elmarkedet.
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Efter sommer satte fornyet global uro ind, og oliepriserne faldt på ny drastisk, hvilket trak kul- og
elmarkedet med ned. Terminsprisen for 2016 blev i gennemsnit i 2015 handlet til 20,88 øre/kWh,
hvilket som spotprisen er rekordlavt. Udviklingen skyldes især frygt for lavere vækst i primært Kina og
dermed lavere global vækst.
CO2-priserne steg derimod 10% i 2015, hvor håb om politiske tiltag mod et overudbud i markedet
hjalp priserne på vej - dette trods manglende nyheder om faktiske politiske tiltag til at støtte op om
disse spekulationer.
Lav kundemobilitet på elmarkedet
I 2015 har der været lav mobilitet på privatkundemarkedet. EnergiMidt Handel har som de øvrige
aktører i branchen været travlt beskæftiget med forberedelserne til Engrosmodellen, og vi har derfor
ikke været nævneværdigt aktive i markedet. Dette sammenholdt med en solid fastholdelsesindsats
har medført, at EnergiMidt Handel har realiseret et meget lavt niveau af churn i 2015.
Energirådgivning og energibesparelsesaktør
Energidivisionen er aktør inden for energibesparelser og hjælper kunderne med at identificere og få
realiseret energibesparelser på vegne af flere besparelsesforpligtede forsyningsselskaber.
Besparelserne realiseres gennem udførelse af energirådgivning, gennem drift af besparelsesportaler
rettet mod private kunder, håndværkere og detailkæder samt ved opkøb af besparelser fra øvrige
aktører eller industrivirksomheder.
I 2015 er der realiseret besparelser svarende til 177 mio. kWh., hvilket er 40% over vores
besparelsesmål. Besparelserne er realiseret med en acceptabel omkostning i et marked, hvor
priserne for besparelser fra især aktørsegmentet har været på et højt niveau.
Besparelsesforretningen har således udvist et tilfredsstillende resultat.
Udelys
EnergiMidt er en af landets førende leverandører af etablering, drift og vedligeholdelse af
gadebelysningsanlæg. Dette blev bl.a. cementeret, da EnergiMidt Energi i juni 2015 vandt udskiftning
af ca. 30.000 lyskilder for Aarhus Kommune. Dette var det til dato største udbud på området målt på
antal lyskilder. Samlet set har området udvist et resultat på et forventet niveau.
Sideløbende med de traditionelle opgaver på området og optimering af leverancen af disse arbejder
er EnergiMidt Energi med at skabe merværdi på området gennem tilføjelse af løsninger som f.eks.
intelligent styring af lys, overvågningsløsninger og trafiktælling.
Målerlaboratoriet
Målerlaboratoriet er et DANAK-akkrediteret kontrollaboratorie for elmålere, hvor der foretages
stikprøvekontrol af danske elmålere og verifikation ifm. sager om fejlmåling. 2015 blev et godt år på
laboratoriet, hvor der blev kalibreret 10.938 elmålere, hvilket er 1.665 kalibreringer mere end i 2014.
Økonomisk blev 2015 således også det bedste til dato for Målerlaboratoriet.
Der er i 2015 gennemført flere effektiviseringsprojekter, herunder optimeret planlægning og
optimering af kalibrering af referenceudstyr.
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Elinstallation
Elinstallationsforretningen har i 2015 fortsat sin omsætningsvækst. Denne vækst har primært været
baseret på entrepriseopgaver. Udfordringerne i forretningsområdet er at omdanne
omsætningsvæksten til vækst i indtjeningen. For understøttelse af dette er der året igennem arbejdet
med en øget professionalisering af områdets forretnings- og leveranceprocesser.

2.4 EnergiMidt Fiberbredbånd
Værdiskabelse gennem samarbejder
EnergiMidt har udbudt fiberbredbåndsløsninger i mere end 10 år og har således høstet mange
erfaringer på området. I dag er fiberbredbånd bredt anerkendt som den mest optimale platform, når
det handler om at fremtidssikre adgangen til brug af Internet, TV, film og andre medietilbud. Ændret
adfærd i tiden viser da også tydeligt, at danskerne er i fuld gang med at omstille sig til den nye
digitale virkelighed. Fibernettets enorme kapacitet giver unikke fordele og rig mulighed for fremtidig
digital innovation til gavn for kunderne og offentligheden i bred forstand.
EnergiMidt Fiberbredbånd har brugt erfaringer og vækst til at drive et effektivt fiberselskab. Vi har en
kompetent, professionel og motiveret organisation på fiberområdet, og EnergiMidts
fiberbredbåndskompetencer er blevet bemærket og anerkendt bredt i branchen. Det har i 2015
resulteret i samarbejdsaftaler med flere af vores kollegaselskaber.
2015 blev også året, hvor EnergiMidt Fiberbredbånd for første gang lavede aftale om fiberudrulning
uden for eget geografisk område. Divisionen vandt et udbud fra Ringkøbing-Skjern Kommune og skal
nu levere bredbåndsforbindelser til alle kommunens institutioner. Samtidig vil EnergiMidt over en
fem årig periode tilbyde alle virksomheder, sommerhuse og borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune
en fiberforbindelse. For at løfte opgaven bedst muligt har EnergiMidt Fiberbredbånd indgået et
samarbejde med RAH og Fiber Backbone, der begge har lokal forankring og kendskab. De tre parter
har etableret et fælles selskab specielt til formålet, hvorfor kunderne i Ringkøbing-Skjern Kommune
og i RAHs forsyningsområde kommer til at møde navnet RAH EnergiMidt.
Set i et hele er samarbejdsaftalerne generelt med til at give ekstra volumen i EnergiMidts
fiberbredbåndsforretning, hvilket medvirker til lavere omkostninger pr. kunde. De etablerede
samarbejdsaftaler genererer derfor nu en endnu stærkere fiberbredbåndsøkonomi. I 2016 vil vi
fortsætte samarbejdet med eksisterende og potentielt nye partnere, og vi forventer, at der via
Waoo! lanceres flere nye produkter, som sikrer, at kunderne fortsat ser EnergiMidt Fiberbredbånd
som en attraktiv leverandør.
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Også i eget geografiske område er EnergiMidt Fiberbredbånd fortsat i stand til at fastholde en
konstant og høj kundetilslutning. Ved udgangen af december 2015 havde vi ca. 66.000 fiberkunder. Vi
arbejder målrettet på at udvide vores kundeantal dels gennem markedsføring via lokale kampagner
og dels gennem udbygning af fibernettet. Ved indgangen til 2016 har vi udrullet fiber til ca. 157.000
husstande og har en tilslutningsprocent blandt de højeste i Danmark på omtrent 42%. Udbygningen
af fibernettet har primært været fokuseret på det tidligere ELRO-område med byer omkring Assens,
Auning, Lime, Nørbæk, Øster Alling, Øster Tørslev og Spentrup. Boligforeninger og
grundejerforeninger er spredt over hele forsyningsområdet, men især i Viborg var der stor aktivitet
den 1. oktober, hvor ca. 2.000 nye kunder kom på. EnergiMidts fiberbredbånd har i 2015 haft en høj
oppetid på 99,9%.

2.5. EnergiMidt Renewables
Vindmølle- og solcelleparkerne (VE-parker)
I EnergiMidt har vi en strategisk målsætning om at bidrage til den grønne omstilling, således at den
strøm, der leveres til forbrugerne i stigende grad bliver produceret på baggrund af vedvarende
energikilder. Derfor investerer vi i disse år i VE-parker i både ind- og udland, hvilket sker i regi af
EnergiMidt Renewables. Visionen er fortsat, at vi vil opbygge en portefølje af VE-parker, som kan
producere grøn energi svarende til den mængde strøm, EnergiMidts 238.000 kunder aftager. Det
forventer vi vil ske inden 2035.
I 2015 har vi udvidet vores produktionskapacitet med godt 24 MW gennem købet af tre
vindmølleparker i Tyskland. Sammen med den øvrige portefølje af VE-parker i Danmark, Tyskland,
Bulgarien, Spanien og Italien har vi i EnergiMidt Renewables ved udgangen af 2015 en samlet
produktionskapacitet på 95 MW. Vores VE-parker har en samlet årlig elproduktion på ca. 228 mio.
kWh. Det betyder, at vi producerer grøn strøm svarende til ca. 57.000 familiers årlige elforbrug. Med
de planlagte investeringer i VE-parker forventer vi i 2016 at nå op på en produktionskapacitet på 125
MW.
Driften af VE-parkerne har været begunstiget af meget vind og sol. Således blev 2015 det mest
vindrige år i Danmark i mere end tyve år, mens vinden var tættere på normalen i Tyskland.
Solindstrålingen i Sydeuropa var over normalen. Den megen vind har samtidig betydet, at
vindmøllerne ad flere omgange har været stoppet, mod kompensation, for at opretholde balancen
mellem udbud og efterspørgsel.
Markedsprisen på el nåede igen i 2015 et historisk lavt niveau, hvor det absolutte lavpunkt blev nået i
en særdeles vindrig juli-måned med en spotpris på 7,1 øre pr. kWh.
Det viste sig desværre, at vindmølleparken i Døstrup i en periode havde støjet mere end tilladt. Dette
er nu bragt på plads, og parken overholder igen støjgrænserne.

2.6. EnergiMidt Forsyning
Forsyningsdivisionen er ansvarlig for udbygning, drift, vedligehold og udvikling af EnergiMidts
infrastrukturer til distribution af varme og el.
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Varmeforsyning:
Siden 2009 har EnergiMidt i samarbejde med Herning Kommune varetaget varmeforsyningen i
Herning og omegn med et kundegrundlag på ca. 19.000. I 2014 blev 94% af vores varmeforsyning
produceret på biomasse. Varmesalget har været ca. 4 procent større end i 2014, som havde en
meget mild vinter. Generelt har 2015 været et driftsstabilt år uden nævneværdige udfordringer.
Årets anlægsopgaver har ud over nyudstykninger og renoveringer i ledningsnettet været en ny
biomassekedel i Sinding samt påbegyndt opførelse af solvarmeanlæg i Kølkær. I 2015 har vi ligeledes
forhandlet med DONG om en ny aftale omkring levering af varme fra 2018. Forhandlingerne
forventes afsluttet i 2016.
Benchmarking:
Uden at kende de endelige rammer forbereder vi os på den kommende benchmarking på
fjernvarmeområdet. Vi arbejder konstant med optimering af processer og vil i 2016 blandt andet
fokusere på at optimere kundernes brug af fjernvarme til gavn for både kunden og selskabet. På
varmeområdet har vi ambitioner om at være blandt de mest effektive selskaber i Danmark.
Elforsyning
Leveringssikkerhed
Høj leveringssikkerhed er og har altid været af stor betydning for vores kunder, og derfor arbejder vi
til stadighed på at fastholde leveringssikkerheden. I 2015 har afbrudstid og -hyppighed været på
samme niveau som i 2014. Stormen Gorm i november blev årets kraftigste og gav kortvarige
udfordringer med afbrud, men som følge af, at 10 og 0,4 kV nettet langt overvejende er kabellagt, er
konsekvensen af storme ikke så stor som tidligere.
Aktiviteter på elnettet
Gennem 2015 er der i lighed med tidligere år sket udbygninger, kabellægninger og omlægninger af
kabler i EnergiMidts elnet samt etableret nye anlæg. Særligt var der i 2015 en markant stigning i
tilslutningsbidrag fra nye installationer eller udvidelse af installationer, hvilket gav anledning til et
væsentligt større aktivitetsniveau med udbygning af elnettet. Byggeriet af det nye storsygehus (DNV)
i Gødstrup ved Herning er i fuld gang, hvilket primært i 2015 har betydet ombygning af 60/10 kV
station Gødstrup. Der har været stor aktivitet i forbindelse med forberedelse af omlægninger og
kabellægninger i forbindelse med etableringen af motorvejen Herning-Holstebro. Kabellægninger af
10 og 0,4 kV luftledningsnettet har også i 2015 været et stort aktivitetsområde, og det er fortsat
planen, at kabellægningerne er afsluttet med udgangen af 2017.
Regulering
Energitilsynet gennemfører hvert år en økonomisk benchmarking af netselskaberne baseret på det
forrige års effektivitet og med konsekvens for indtægtsrammen for det efterfølgende år. EnergiMidt
Net opnåede en placering som landets femte mest omkostningseffektive netselskab, og det er et
meget tilfredsstillende resultat, som er i overensstemmelse med vores ambition på området og ligger
på niveau med resultaterne for de sidste 5 år. Der gennemføres tilsvarende en årlig benchmarking på
leveringskvaliteten blandt netselskaberne, og i 2015 lå vi under tærskelværdierne for
afbrudshyppighed og afbrudstid, hvilket også er meget tilfredsstillende.
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Der arbejdes i Energitilsynet på en ny benchmarkingmodel, som skal afløse den nuværende
netvolumenmodel. Vi har i 2015 brugt mange ressourcer på at påvirke dette arbejde, således at vi får
en så god model som muligt. Arbejdet er blandt andet foregået gennem de stående udvalg i Dansk
Energi (Direktørudvalg, Netudvalg og Teknikudvalg) samt gennem 4 ekspertarbejdsgrupper, som er
nedsat i Dansk Energi-regi, og hvor vi har valgt at deltage i de 3. Endelig arbejder vi også på, igennem
dialog med Energitilsynet og kollegaselskaber, at få indflydelse på benchmarkingmodellen.
Krav om energibesparelser
I 2015 har EnergiMidt Net bidraget til realisering af energibesparelser svarende til 107 GWh (107 mio.
kWh). Heraf er ca. 42% realiseret via energirådgivning til større erhverv, ca. 14% via tilskud til
energioptimering i det private og de resterende 44% via ”opkøb” af besparelser fra markedsaktører.
De lavest hængende frugter er hentet på besparelsesmarkedet og samtidig med, at mængderne er
øget igennem årene, har prisen i 2015 været noget højere end forventet.
Elforbrug
Elforbruget i EnergiMidt Net A/S’ samlede forsyningsområde har været stigende i 2015 til 2.548 GWh
mod 2.539 GWh i 2014.
Særlige aktiviteter
EnergiMidt Net overtog i 2015 elnettet fra transformerforeningen Sdr. Felding Elforsyning. Sammen
med 600 kunder fra Borris Elforsyning, som blev opkøbt ultimo 2014, blev de 800 kunder fra Sdr.
Felding i 2015 indkørt i EnergiMidts systemer, og kunderne har fået udskiftet deres gamle målere til
fjernaflæste elmålere. Ultimo 2015 indgik EnergiMidt Net en aftale med Bjerringbro Elværk om at
overtage værkets elnet. Med dette køb overtager EnergiMidt Net ca. 2.430 kunder. Den tekniske
overdragelse vil ske i 2016, men regnskabsmæssigt sker indregningen i 2015. De 600 nye kunder fra
Borris Elforsyning og ca. 800 kunder fra Sdr. Felding Elforsyning indtræder som andelshavere i
EnergiMidt Holding a.m.b.a.
I 2015 skiftede EnergiMidt Net A/S systemplatform for drift og overvågning af elnettet.
Der er stor tilfredshed blandt koblingslederne med hensyn til brugen af det nye system, som rummer
langt større muligheder for at optimere netdriften end tidligere.
I 2015 blev der indgået aftale med kolleger i branchen om forskellige former for samarbejder. Det
gælder blandt andet en aftale med MES i Brande om varetagelse af driftsovervågningen og vagten
uden for normal arbejdstid. Med Hammel Elforsyning er der indgået aftale om assistance til koblinger
i Hammel Elforsynings net uden for normal arbejdstid. Aftalen er en udvidelse af en eksisterende
aftale, hvor EnergiMidt bistår Hammel Elforsyning med 10 kV nyanlæg, vedligeholdelse,
koblingsledelse, måleroperatøropgaver, vagtordning og varetagelse af beredskabskoordinatorrollen.
Endelig er der indgået en aftale med Kjellerup Elforsyning om udførelse af en række administrative
opgaver.
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Der har i 2015 været anvendt mange ressourcer på at forberede Engrosmodellen, som trådte i kraft
den 1. april 2016. Indførelsen af Engrosmodellen kræver, at net- og elhandelsdata adskilles
systemmæssigt, sådan at stamdata udveksles via DataHub’en. Det kræver en stor omstilling af ITsystemerne for at kunne understøtte processen omkring levering af data til DataHub’en.
Engrosmodellen betyder også en ændret opgavefordeling mellem elhandlere og netselskaber, og der
er derfor i 2015 gennemført procesmæssige og organisatoriske tilpasninger, så de fremtidige krav kan
imødekommes.

Kapitel 3 - Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
3.1 Koncern
Årets resultat før skat og minoritetsinteresser for 2015 udgør 319.078 t.kr., mens årets resultat efter
skat og minoritetsinteresser udgør 184.531 t.kr. I 2014 udgjorde disse henholdsvis 101.716 t.kr. og
34.004 t.kr.
Resultatet for 2015 før resultat af kapitalinteresser i tilknyttede og associerede virksomheder samt
skat er realiseret med 308.510 t.kr., hvilket er bedre end forventet.
For 2015 var der forventet et resultat på ca. 94.000 t.kr. før indregning af resultat af kapitalinteresser
og skat. Dette blev realiseret med et resultat på 308.510 t.kr. Afvigelsen skyldes højere bruttoresultat
på ca. 183.710 t.kr., højere personaleomkostninger på ca. 5.200 t.kr., lavere afskrivninger på ca.
41.800 t.kr. samt højere finansielle omkostninger på ca.5.800 t.kr.
Afvigelsen i bruttoresultatet kan hovedsagelig tilskrives indregningerne i varmeselskabet på 120.289
t.kr. vedrørende forrentning af indskudskapitalen og 70.500 t.kr. vedrørende indregning af skattesag
samt indregning af underdækning i netselskabet på 39.149 t.kr. Denne positive effekt modsvares af
en lavere indtjening. Derudover er der opnået besparelser på andre eksterne omkostninger på ca.
5.200 t.kr., som primært skyldes øget fokus på omkostningsminimering. Alt i alt ender vi med en
samlet positiv afvigelse i bruttoresultatet på 183.300 t.kr.
Afvigelsen i personaleomkostninger skyldes ændringer i medarbejder sammensætningen.
Afskrivningerne er realiseret ca. 42.400 t.kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at
fibernettet i forbindelse med omstuktureringen blev vurderet til at have en ny levetid på 20 år og
dermed lavere afskrivninger end budgetteret samt et lavere investeringsniveau på bl.a.
fiberbredbånd.
Afvigelsen på ca. 5.800 t.kr. på finansielle omkostninger kan primært henføres til omstruktureringen.

3.2 Moderselskab
Resultatet for 2015 før indregning af resultat fra kapitalandele og skat udgør et underskud på 11.855
t.kr. mod et underskud på 1.643 t.kr. i 2014.
Resultatandel af kapitalinteresser udgør 184.077 t.kr. mod 35.668 t.kr. i 2014.

20

EnergiMidt Holding a.m.b.a.

21

Ledelsesberetning

Resultat før skat udgør 172.222 t.kr., mens resultat efter skat udgør 172.182 t.kr. I 2014 udgjorde
resultat før skat 34.025 t.kr., mens resultat efter skat udgjorde 34.004 t.kr.
For 2015 var der forventet et resultat på ca. 4.000 t.kr. før indregning af resultat af kapitalinteresser
og skat. Dette blev realiseret med et underskud på 11.855 t.kr. Afvigelsen skyldes primært højere
personaleomkostninger både eksternt og internt samt højere finansielle udgifter på grund af større
koncerninterne lån.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 172.182 t.kr., og selskabets balance pr.
31. december 2015 udviser en egenkapital på 4.214.346 t.kr.

3.3 Ændring i anvendt regnskabspraksis
Koncernen har i år valgt ikke at fravige årsregnskabslovens § 37 vedrørende indregning af afledte
finansielle instrumenter som tidligere år. Afvigelsen var tidligere foretaget med henvisning til
årsregnskabslovens § 11, stk. 3 vedrørende det retvisende billede.
Koncernen har derfor i år indregnet alle de afledte finansielle instrumenter på egenkapitalen med en
påvirkning på 2.323 t.kr. før skat og 1.777 t.kr. efter skat og ændret sammenligningstallene med
50.637 t. kr. før skat og 38.230 t. kr. efter skat. Koncernens resultat er upåvirket af afvigelsen.

3.4 Ændring i regnskabsmæssige skøn
Koncernen har i 2015 ændret skøn på den forventet levetid på dele af fibernettet fra 20 år til 20-30
år.
I 2014 var den opgjorte regulatoriske overdækning på 75.047 t.kr. indarbejdet i årsrapporten som et
eventualaktiv, idet ledelsen ikke forventede at opkræve beløbet. Denne hensigt er efterfølgende
ændret hvorfor resultatet for 2015 er positivt påvirket med 75.047 t.kr. før skat, vedrørende
akkumuleret overdækning fra tidligere år. Af den samlede overdækning er 40.000 t.kr. opkrævet via
priserne i 2015 mens det resterende vil blive opkrævet i 2016. Det ændrede skøn har resulteret i en
forøgelse af egenkapitalen med 57.411 t.kr. og balancesummen med 75.047 t.kr
Koncernen har i 2015 reklassificeret merværdier på vindmølleparker fra goodwill til anlægsaktiver på
105.815 t.kr.

3.5 Usædvanlige forhold
Selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt
resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2015 er ikke
påvirket af usædvanlige forhold.
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3.6 Målsætninger og forventninger for det kommende år
For koncernen forventer ledelsen et resultat på ca. 79.779 t.kr. før indregning af minoritetsinteresser
og skat for 2016. For moderselskabet forventer ledelsen et underskud på ca. 15.365 t.kr. før
indregning af resultat af kapitalinteresser og skat for 2016.

3.7 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er pr. 30. marts 2016 vedtaget en fusion mellem EnergiMidt Holding a.m.b.a. og HEF
Himmerlands Elforsyning a.m.b.a, som afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse.
Bestyrelserne for de to selskaber har besluttet, at HEF's nuværende adm. direktør Martin Romvig,
skal være øverste chef for det fusionerede selskab med Mads Miltersen som viceadministrerende
direktør. Udsigten til ikke selv at stå ved roret for den kommende fusion, har fået EnergiMidt
koncernens administrerende direktør Mads Miltersen til at fratræde sin stilling i april 2016. I
forlængelse heraf er koncernsekretariatschef Bent Kristensen indtrådt som konstitueret
administrerende direktør frem til fusionen.
Herudover er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke koncernens
finansielle stilling.

Kapitel 4 - Risikoforhold
Driftsmæssige risici
Den væsentligste risiko i forbindelse med elhandel er evnen til at prisfastsætte i forhold til de
forventede omkostninger ved indkøb af kundernes forbrug på engrosmarkedet. I 2015 har
EnergiMidt Handel A/S’ risiko på nye kundeforhold været afdækket med minimum 80% af det
forventede forbrug. Afdækningen er lavet på børsen Nasdaq eller ved bilaterale aftaler med større
elhandelsselskaber. Herudover har koncernens selskaber ikke påtaget sig specielle risici ud over de
risici, der er normale for de respektive selskabers brancher, herunder de regulatoriske og
lovgivningsmæssige.

Likviditetsrisici
Koncernen har et likviditetsberedskab, der dækker det forventede behov for 2016 og fremefter.

Markedsrisici
Som aktør på det nordiske elmarked skal vi forholde os til en række risikoelementer, hvor den
væsentligste som nævnt er prisrisiko. Prisrisikoen håndteres på engrosmarkedet ved futures,
forwards og optioner. Endvidere foretages løbende vurderinger af koncernens prissætningsmodeller
mod slutkundemarkedet.
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Valutarisici
Valutarisiko opstår i forbindelse med indkøb af elektricitet i euro og salg af elektricitet i danske
kroner. Det er koncernens valutapolitik at afdække eventuelle valutarisici via traditionelle
terminsforretninger. På grund af en begrænset risiko for signifikante udsving mellem euro og kr.
afdækkes indkøb i euro ikke længere en-til-en Modpartsrisiko over for såvel leverandører som
slutkunder søges løbende minimeret, hvilket sker i form af clearing af leverandøraftaler og via
kreditvurdering. Hvis kreditvurderingen ikke er tilfredsstillende i henhold til gældende retningslinjer,
kræves sikkerhedsstillelse eller forudbetaling.

Renterisici
EnergiMidt-koncernen har placeret overskydende likviditet i de store danske banker eller obligationer
med en kort varighed.
Renterisikoen på 1/4 af realkreditgælden i elnetselskabet er afdækket med finansielle renteswaps
med en restløbetid på under 1 år.

Kreditrisici
Koncernen har ikke nogen væsentlig risiko ved én enkelt kunde.

Kapitel 5 - Usikkerhed ved indregning og måling
EnergiMidt Handel A/S
Selskabet foretager periodisering af elsalg på baggrund af udsendte årsopgørelser i den efterfølgende
periode. Selskabet følger løbende sammenhængen mellem indkøbte og solgte kWh for kontinuerligt
at sikre balance heri. Der er i sagens natur usikkerheder forbundet med periodiseringen, hvilket
blandt andet skyldes faktorer som: Forskel i aflæsningstidspunktet for slutbrugerne, fejl i
indberetningerne fra de tilknyttede netselskaber samt muligheden for fejlregistreringer hos Danske
Commodities. Der bliver løbende indberettet korrektioner fra disse kilder, som kan medføre
tilbagebetaling eller ekstra opkrævning hos selskabet. Da disse data genereres af kilder uden for
selskabets kontrol, er det ikke muligt at lave en pålidelig opgørelse af disse usikkerheder, men en stor
del kan elimineres ved afstemning af energibalancer, der kan gennemføres i forbindelse med
årsafregningen. Det vurderes, at de beløbsmæssige usikkerheder ligger inden for et spænd på +/- 5
mio.kr.
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EnergiMidt Renewables A/S
Selskabet har bl.a. investeret i 2 danske vindmølleparker via datterselskaberne EMR Vindpark
Døstrup A/S og EMR Vindpark Hejring A/S. Som følge af et fald i markedets forventninger til den
fremtidige elpris i Danmark, er der i år udarbejdet en nedskrivningstest, som samlet fastlægger, at
der ikke er et nedskrivningsbehov tilknyttet de indregnede anlægsaktiver. Elementerne i
nedskrivningstesten og deraf værdiansættelsen er baseret på skøn og forudsætninger om fremtidige
begivenheder, som ledelsen finder ansvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er
usikre og uforudsigelige. De væsentligste forudsætninger og skøn er tilknyttet forventningen til
fremtidige elpriser, opgørelsen af forrentningen (WACC), forventninger til inflation samt produktion
og ”oppetid”. Forudsætningerne har i videst muligt omfang baseret sig på offentliggjorte data, mens
forrentningen er opgjort i overensstemmelse med branchens standarder og udgør ledelsens bedste
skøn.
EnergiGruppen Jylland Varme A/S
Andre tilgodehavender udgør 368.963 t.kr. pr. 31. december 2015. Heraf vedrører 120.289 t.kr.
forrentning af indskudskapitalen for 2011 til 2015, som er behæftet med usikkerhed ved indregning
og måling. Selskabet har indsendt en ansøgning til Energitilsynet vedrørende forrentning af
indskudskapitalen pålydende 607 mio. kr. for perioden 2011 til 2015. En tilsvarende forrentning af
indskudskapitalen vedrørende perioden 2003 til 2010 er godkendt af Energitilsynet i 2012, hvor
forrentningen udgjorde mellem 3,77% til 5,96% pr. år.
Tilgodehavendet for perioden 2011 til 2015 er behæftet med usikkerhed, idet Energitilsynet fortsat
behandler ansøgningen, og det derfor er ukendt, med hvilken rentesats forrentningen skal foretages.
Dette element har i sagens natur stor betydning for den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavendet.
Selskabets opgørelse af tilgodehavende forrentning af indskudskapitalen for perioden 2010 til 2015
er baseret på den samme beregningsmetode, som Energitilsynet anvendte i deres afgørelse af
forrentningen for perioden 2003 til 2010. Den anvendte rentesats på mellem 1,43% til 4,57% pr. år
udgør ledelsens bedste skøn.
I forlængelse af SKAT's afgørelse har koncernen indregnet skatten på 70.500 t.kr. i årsrapporten for
2015, som en regulering af skat tidligere år. Samtidig har selskabet indregnet et tilsvarende
tilgodehavende hos forbrugerne via tidsmæssige forskelle i kunde betalinger.
Koncernen er ikke enig med SKAT i, at der er erhvervet endelig ret til forrentningsbeløbet i 2012. Som
følge heraf er SKAT's afgørelse påklaget til Skatteankestyrelsen
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EnergiMidt Fiberbredbånd A/S
EnergiMidt Fiberbredbånd A/S's anlægsinvesteringer indgår i balancen til kostpris minus
afskrivninger. Værdiansættelsen af bredbåndsaktiviteten er i sagens natur behæftet med skøn og
usikkerhed. Ledelsen har gennemført en nedskrivningstest med udgangspunkt i den af bestyrelsen
godkendte forretningsplan. De væsentligste skøn i nedskrivningstesten vedrører opfyldelse af
forretningsplanen, herunder udviklingen i kunder, priser på fiberprodukter samt indtjening pr. kunde.
Nedskrivningstesten viser, at der ikke er behov for nedskrivning.

Kapital 6 - Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar
Samfundsansvar og det lokale engagement har altid haft en central plads i EnergiMidt. Vi beskriver i
dette afsnit, hvordan vi værdibaseret arbejder med samfundsansvar og efterlever begrebet
"Corporate Social Responsibility" i daglig tale forkortet CSR på en række centrale områder.
De centrale områder:
1.
Kerneforretning
2.
Medarbejdere og arbejdsmiljø
3.
Leverandørkæden
4.
Sociale forhold
5.
Miljø- og klimapåvirkning
6.
Menneskerettigheder
For hvert af de centrale områder beskriver vi - efter en introduktion til områdets politikker - hvad vi
gør, og hvordan vi i EnergiMidt arbejder med området (handlinger). Vi beskriver desuden de opnåede
resultater i 2015 og vejen derhen samt vores forventninger til 2016, der udtrykker fremtids
perspektiver og forudsætninger for udvikling (Resultater i 2015 og forventninger til 2016).

6.1 Kerneforretning
CSR i kerneforretningen dækker over ansvarlighed i forbindelse med hvervning, betjening og
fastholdelse af kunder. Vi ønsker at sikre en ansvarlig og værdifuld kundehåndtering, og det skal være
let at være og blive kunde hos EnergiMidt. Vi forsøger altid at afdække de reelle kundebehov, inden
vi sælger, så det sikres, at kunden får den rigtige ydelse og det rigtige produkt. Derfor arbejder vi også
målrettet med forskellige kundesegmenter, når vi implementerer produkter og servicepakker.
Handlinger
Vi arbejder efter en "udefra-og-ind" tankegang, hvor kundens behov dermed sættes i centrum. Det er
altså kundens ønsker og behov, der er centrale for vores forretningsmodel. Samtidig kalder det på et
øget behov for pleje af kunderelationer, men da kunderne i højere grad end tidligere forventer en
individuel behandling, er det nødvendigt, at vi af forretningsmæssige hensyn er i stand til at håndtere
de øgede krav.
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Vi benytter i udpræget grad kundetilfredshedsundersøgelser, herunder TrustPilot på vores
forretningsområder. På den måde får vi en bedre føling med graden af tilfredshed blandt vores
kunder, ligesom vi får en fornemmelse af, om vi har det rette udbud af produkter og serviceydelser.
Samarbejdet med vores kunder udvikles i den kommende tid, og her vil vi lægge vægt på især
kommuner og uddannelsesinstitutioner, hvor vi vil gennemføre relationsopbygning og udvikle nye
løsninger i samspil med disse. Ligeledes indgår vi også i samspil med andre erhvervskunder
eksempelvis i forbindelse med udvikling af nye udelysløsninger samt varetagelse af operatør-ydelser
for andre fiberbredbåndsselskaber. Dette er ligeledes et område, hvor vi lægger en stor indsats i
tiden fremover.
Med indførelse af Engrosmodellen i april 2016 i forbindelse med elhandel får kunderne ligeledes
væsentlig lettere ved at overskue markedet. Fremover skal de kun henvende sig ét sted nemlig hos
elhandleren, og alle afregninger mellem elhandler og netselskab er i princippet kunderne
uvedkommende. Dette er et eksempel på forenklingen for kunderne.
Resultater i 2015 og forventninger til 2016
I EnergiMidt vil vi gerne gøre en forskel og skabe værdi for vores kunder. Vores mål er at tilbyde så
gode produkter og imødekommende service, at kunderne vil anbefale os til andre. Kundernes
villighed til at ville anbefale EnergiMidt til deres familie, venner og netværk er en tydelig indikator for
både tilfredshed og loyalitet.
Vi overvåger derfor hele tiden udviklingen på det private marked for elhandel, og her er ambitionen,
at vi på anbefalingsvilligheden altid skal ligge højere end markedsniveauet, og dette er vi lykkedes
med i hele 2015. På Fiberbredbånd Privat såvel som Erhverv har vi også nået vores målsætninger for
anbefalingsvilligheden, og i januar 2016 blev EnergiMidt kåret som den partner i Waoo!-alliancen, der
har de mest tilfredse kunder.
Vi har i 2015 fortsat styrket arbejdet med at mindske vores kundeafgang. Det er lykkedes os at
begrænse kundeafgangen gennem vores aktive tilgang til udfordringen. Procedurerne omkring
kontakt til kunder, der ønsker at opsige deres aftale, har givet flotte resultater også i 2015. Dialogen
med kunderne betyder, at ca. 33% af opsigelserne er blevet trukket tilbage.
I 2015 har vi fortsat arbejdet med at forenkle produkterne og skabe øget gennemskuelighed med
hensyn til produktindhold og pris. Vi tilbyder som udgangspunkt to typer elprodukter - et flexprodukt,
hvor prisen varierer og et fastprisprodukt, hvor prisen er fastlagt over en periode.
I 2016 skal vores mål om at gøre det let at blive og være kunde hos EnergiMidt afspejles i en positiv
udvikling i kundeloyaliteten. Samtidig vil vi i det kommende år fortsat have en proaktiv tilgang til
churn-udfordringen (kundeafgang), hvor dialog og komplementære produkter skal begrænse
omfanget. I 2016 vil vi fortsat være til disposition for medier, myndigheder og forskellige
interesseorganisationer og oplever i stigende grad, at mange af vores specialister hentes ind som
eksperter i forskellige sammenhænge. Det er en naturlig følge af, at vi bredt i sektoren bliver
anerkendt som en videntung virksomhed med omfattende knowhow.
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Desuden vil vi fremadrettet gøre mere brug af kundeloyalitetsundersøgelser og som noget nyt
arbejde med en bredere omdømmemåling på tværs af EnergiMidt-koncernens divisioner, hvor flere
interessenter inddrages i bedømmelsen af EnergiMidt. Formålet er at styrke vores kunde- og
markedsfokus og derigennem tiltrække nye kunder og fastholde de eksisterende. Formålet er
desuden at udvikle EnergiMidt som en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner for vores
forskellige interessenter.
Som et nyt strategisk tiltag vil vi i 2016 begynde formningen af projektet ”Udvikling af fremtidens
andelsskab”, hvor det er tanken, at vi vil udvikle vores virksomhed i samarbejde med ejerne, altså
vores andelshavere. Hensigten er, at ejerne skal opleve nærhed til og værdi af deres medejerskab.
Omfanget og betydningen af dette projekt kan ikke overvurderes, og vi vil her forsøge at tage teten
på udviklingen i branchen.

6.2 Medarbejdere og arbejdsmiljø
EnergiMidt er en rummelig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, der tiltrækker og fastholder
dygtige og engagerede medarbejdere. Udviklingen af dette er en af de langsigtede målsætninger i
Strategi 2020. Vi vil forbedre rammerne, der lægger op til en kontinuerlig udvikling af medarbejderne
både fagligt og personligt og har den tilgang, at trivsel og performance følges ad. Der tages altid med
respekt og opmærksomhed udgangspunkt i den enkelte medarbejders evner, ønsker og ressourcer.
EnergiMidt bestræber sig på at kunne rumme alle typer medarbejdere.
Handlinger
I EnergiMidt arbejder vi aktivt på at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere. Vi har
respekt for forskelligheder, og vores værdier skal skabe de rammer, som gør, at medarbejdere uanset
baggrund trives hos EnergiMidt. Derfor arbejder vi målrettet med medarbejdertilfredshed. Arbejdet
har været formaliseret gennem et flerårigt samarbejde med organisationen Great Place to Work, som
bidrog med trivselsmålinger og trivselsanalyser. I 2015 var ambitionen at blive den bedste store
arbejdsplads i Danmark, og derfor blev alle ledere og medarbejdere opfordret til at arbejde med at
fastholde og udvikle trivslen, der understøtter de forretningsmæssige resultater og udvikling.
Ud over trivselsarbejdet arbejder vi med en høj grad af medarbejderinvolvering i den daglige drift og
udvikling af EnergiMidt. Dette understøttes af princippet om selvledelse som den foretrukne tilgang i
EnergiMidt. Det er vigtigt for EnergiMidt at integrere selvledelse i det daglige arbejde, og derfor
tilbydes nye medarbejdere f.eks. kurser i selvledelse.
EnergiMidt har en målsætning om at sikre medarbejdernes engagement som en del af vores
værdisæt samt et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det skal ske gennem tæt samarbejde mellem
virksomhedens ledelse og medarbejdere. Også i den sammenhæng arbejder vi i høj grad med
medarbejderinvolvering. Herudover gennemfører vi arbejdspladsvurderinger (APV) omkring det
fysiske og psykiske arbejdsmiljø, vi afholder sikkerhedsdage for de bemyndigede personer på
elforsyning og holder fokus på indberetning af nærved-ulykker, da det kan forebygge fremtidige
arbejdsulykker. Samtidig er der etableret et uddannet korps af stresscoaches i organisationen.
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Som et lokalt forankret selskab er vi bevidste om vores sociale ansvar i lokalområdet. Vi ønsker at
være en attraktiv arbejdsplads, der kan rumme alle typer medarbejdere, så længe de efterlever vores
værdier: Respekt, Åbenhed og Engagement. Som en rummelig arbejdsplads arbejder vi med inklusion
af voksenlærlinge, flexjobbere og medarbejdere, hvortil der er knyttet en § 56 aftale. I EnergiMidt
arbejder vi også aktivt for vores seniorer, f.eks. i form af tilbud om pensionssamtaler og frivillige
seniorkurser, da vi ønsker de bedste betingelser for seniorarbejdslivet. Også elever, studerende og
praktikanter prioriteres for at hjælpe dem i gang på arbejdsmarkedet.
Resultater i 2015 og forventninger til 2016
I november 2015 blev EnergiMidt kåret som Danmarks bedste store arbejdsplads af Great Place to
Work. Der var flotte resultater på alle måleparametre: Troværdighed: 93%, Respekt: 92%,
Retfærdighed: 93%, Stolthed: 95%, Fællesskab: 95%. Procentsatserne angiver, hvor stor en del af
medarbejderne, som enten er tilfredse eller meget tilfredse i de givne kategorier.
I trivselsmålingen har vi tilvalgt en række ekstra spørgsmål, som giver os mulighed for at måle på
medarbejdernes oplevelse af den daglige involvering og selvledelse. For eksempel viste
undersøgelsen, at 88% oplever, at ledelsen involverer medarbejderne i beslutninger, der påvirker
deres arbejde eller arbejdsmiljø, 98% er af den overbevisning, at de får tildelt meget ansvar, mens
99% svarer, at de leder sig selv, er selvstændige, selvansvarlige og selv-igangsættende.
I 2015 er der indført løbende APV på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og
arbejdsmiljøgrupperne ”Psykisk”, ”Inde/kontor” og ”Ude/fysisk” arbejder med indsatser og
aktiviteter afledt af APV’en. Derudover har vi fået fire stresscoaches og gennemført flere praktisk
orienterede sikkerhedsdage.
Kontinuerligt fokus på medarbejdertrivsel og et godt arbejdsmiljø afspejler sig blandt andet i vores
lave sygefravær, som i 2015 var på 3,62%. Ligeledes har vi også i 2015 en lav medarbejderomsætning
på 6,76%. I november har vi afholdt en række seniorkurser for medarbejdere over 58 år og deres
ægtefæller, ligesom vi har prioriteret samarbejdet med studerende og praktikanter. I 2015 har vi
også haft voksenlærlinge, flexjobbere og medarbejdere ansat på en § 56 aftale.
I 2016 vil vi gennem divisions- og afdelingsindsatser arbejde på fortsat at forbedre medarbejdertrivslen. Det vil vi gøre gennem lokale trivselsindsatser og efterfølgende målinger. Medarbejderinvolvering og selvledelse bliver fortsat en afgørende hjørnesten med EnergiMidts nye Strategi 2020.
Derfor forventer vi i 2016 at arbejde med næste skridt i medarbejderudviklingen. I 2016 fastholder vi
fokus på arbejdsmiljø gennem løbende APV og har indført IT-programmet Plan A til fastholdelse af
handlingsplaner. Desuden fastholder vi at have psykomotoriske praktikelever, ligesom vi fortsat vil
være en rummelig arbejdsplads.

6.3 Leverandørkæden
EnergiMidt har som en samfundsansvarlig virksomhed fokus på, at leverandørerne agerer ordentligt
og vil udvikle og forbedre vores indsigt i og evne til at påvirke vores leverandører på en måde, der
animerer dem til at forbedre deres samfundsansvar.
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Hvad angår leverandørstyring har vi en særlig forpligtelse i forhold til leverandører i første led. Her
har vi en direkte kontraktlig relation og dermed en særlig mulighed for at påvirke leverandørerne.
Som udgangspunkt er det afgørende, at vi i hvert enkelt tilfælde vurderer vores leverandører i
forhold til risici for krænkelser af grundlæggende rettigheder og principper.
Som aftager af et produkt er vi involverede og har et ansvar for, at leverandøren lever op til
grundlæggende krav inden for eksempelvis miljø- og arbejdsforhold. Som virksomhed ønsker vi at
arbejde med at udvikle og stille krav og derved medvirke til at sætte nye standarder for CSR i store
dele af leverandørkæden.
Handlinger
At stille CSR-krav til leverandørerne kræver i princippet, at vi skal have et dækkende overblik over
samtlige leverandører og eventuelt disses underleverandører. Det er en omfattende opgave, som i
EnergiMidt hidtil har været løst decentralt i virksomheden.
I 2015 har vi arbejdet med at afdække virksomhedens primære leverandører mere struktureret. Det
forudsætter stor faglig indsigt - for eksempel at kunne vurdere relevante miljøkrav til en leverandør.
Derfor medvirker forretningsområderne til at danne det fornødne overblik over virksomhedens
leverandører og kan i kraft heraf bidrage til en egentlig ansvarlighedsvurdering.
Resultater i 2015 og forventninger til 2016
Arbejdet med Category Management er videreført i 2015 og skal tilvejebringe den nødvendige viden,
der skal ligge til grund for den egentlige ansvarlighedsvurdering. I øvrigt har vi i EnergiMidt
minimumskrav til aftaler og kontrakter med leverandører, som er vejledende for samtlige
medarbejdere.
I 2016 vil vi have fokus på fortsat udvikling af vores tilgang til indkøb- og leverandørkæden og
færdiggøre det strukturerede arbejde omkring afdækning af vores primære leverandører.

6.4 Sociale forhold
EnergiMidt ønsker aktivt at støtte kulturelle, musiske og sportslige foreninger og aktiviteter bredt i
vores markedsområde. Samtidig støtter vi iværksætteri og uddannelse og spiller en synlig rolle, når
byudviklingsprojekter igangsættes i vores forsyningsområde både ift. støtte og forretningsmæssig
involvering.
Handlinger
EnergiMidt har konkret igangsat en række forbrugerinkluderende aktiviteter såsom kåringen af Årets
Ildsjæl, EnergiMidts online julekalender og VM i kvindehåndbold.
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Resultater i 2015 og forventninger til 2016
Årets ildsjæl
I 2015 blev prisen Årets Ildsjæl uddelt for 8. gang af EnergiMidt til lokale frivillige. Med Ildsjæleprisen
fulgte en belønning på 10.000 kr. 87 kandidater blev indstillet til prisen af borgerne i Midtjylland.
Ildsjælene i 2015 var:






Kaj Sørensen. Primus motor i arbejdet med Balling Bypark og i etablering og drift af ”Pulsen”
Pia Pedersen. Engageret leder, træner og kasserer i Auning IF’s gymnastikafdeling
Dennis Byskov Hansen. Træner, koordinator og ungdomsformand i HK 73 Rask Mølle
Lars Damgaard. Træner, stævnearrangør og værdsat ildsjæl i Silkeborg Kajakklub
Morten Wiberg. Visionær og initiativrig træner m.m. i Herning Judo & Jiu Jitsu Klub

Online julekalender
På EnergiMidts hjemmeside havde alle interesserede i december mulighed for at deltage i årets
julekalender. Store præmier hver dag - og lidt større i weekenden - var med til at skabe en markant
interesse for aktiviteten. I alt deltog 17.000 personer i julekalenderen. Heraf deltog flere end 10.000
personer samtlige 24 dage i træk. Blandt deltagerne var der i gennemsnit flere end 6.000 ekstra
besøgende på hjemmesiden hver dag.
Julekalenderaktiviteterne smittede også af på trafikken på vores Facebook-side, hvor vi i perioden
øgede antallet af følgere med 6%.
Med EnergiMidt til VM i kvindehåndbold
I december afvikledes VM i kvindehåndbold i Boxen i Herning. Det gav en rigtig god sportsoplevelse
til mange EnergiMidt-kunder, for EnergiMidt havde sikret sig billetter til kvart-, semi- og finalen. I alt
fik 150 kunder mulighed for at se håndbold fra nærmeste hold.
Kunderne havde vundet billetterne til håndboldkampene i forskellige konkurrencer på hjemmesiden
og på Facebook og via diverse salgsaktiviteter. I samarbejde med Silkeborg/Voel, som vi har et
sponsorsamarbejde med, lavede vi et separat EnergiMidt-kundearrangement med transport, spisning
og udlevering af Danmarkstrøje med EnergiMidt-logo.
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Herudover støtter vi eliteidræt, breddeidræt og kultur. Når der er tale om eliteidræt, er det vigtigt for
os at være bredt repræsenteret i EnergiMidts forsyningsområde. Samtidig er målet for vores
sponsorater, at de understøtter EnergiMidts overordnede forretningsmæssige strategier og
langsigtede målsætninger.
EnergiMidt har henholdsvis indgået og forlænget sponsoraftaler med flere af de idrætsmæssige
flagskibe i vores region. Elitesponsorater inkluderer blandt andre Silkeborg IF, Randers HK, FC
Midtjylland, Skive FH og Viborg HK. Breddeidrætten støttes primært med mindre sponsorater i en
lang række klubber og foreninger, f.eks. til støtte af fodboldstævner afholdt af klubber og foreninger i
forsyningsområdet. Vores kulturelle sponsorater omfatter f.eks. Nye Hede Rytmer og Riverboat Jazz
Festival.
Vi ønsker i 2016 at opretholde niveauet for vores sociale engagement i forsyningsområdet, hvormed
vores overordnede forventninger til 2016 er på niveau med 2015.

6.5 Miljø og klimapåvirkning
I EnergiMidt ønsker vi at være et klima- og miljøvenligt energiselskab, som er med til at sætte
dagsordenen i samfundet inden for energiområdet. Vi arbejder kontinuerligt på miljømæssige
forbedringer i forskelligt perspektiv og af forskellig karakter, og medarbejderne inddrages i vid
udstrækning i forbindelse med identifikation og gennemførelse af ressourcebesparelser.
Vi vil være vækstorienterede, banebrydende og teknologisk på forkant samt have fokus på
bæredygtig udvikling i økonomisk og samfundsmæssig sammenhæng. Dette afspejles i vores vision
om at deltage aktivt i udviklingen af fremtidens energi- og kommunikationssamfund. Nutidens behov
skal kunne opfyldes uden, at det sker på bekostning af senere generationers muligheder for at
opfylde deres behov.
Vi udnytter solens og vindens energi og udvikler sammen med partnere VE-parker, som producerer
grøn strøm. Dermed hjælper vi vores kunder til selv at tage ansvar for udviklingen af et bæredygtigt
samfund.
Målet er at opbygge en portefølje af VE-parker i Danmark og internationalt, der i 2035 kan balancere
den mængde strøm, som EnergiMidts kunder aftager årligt svarende til ca. 1.700 GWh. Det er
målsætningen at opbygge en portefølje på 250 MW heraf inden udgangen af 2020 og forventelig ca.
695 MW vedvarende energiproduktionskapacitet i 2035.
Vores eksterne miljø har brug for hjælp, og hos EnergiMidt vil vi tage medansvar i bestræbelserne på
at nedbringe energiforbruget i vores egne forretningsaktiviteter og hos kunderne.
Handlinger
Inden for økonomisk forsvarlige rammer forpligter vi os til løbende forbedringer af energiudnyttelsen
og miljøbelastningerne som følge af vore aktiviteter, produkter og serviceydelser på EnergiMidts
destinationer samt for udekørende personale. Vi forpligter os til, at information og nødvendige
ressourcer er til stede for at opfylde målsætninger og mål samt til evaluering af disse.
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Vi vil engagere vores medarbejdere til at agere på en bæredygtig måde ud fra firmaets principper om
selvledelse, så kompetence, handling og ansvar ligger i udstrakt grad hos den enkelte medarbejder.
Medarbejderne gør allerede i dag en stor indsats gennem adfærd og formidling af viden og
rådgivning. Samtidig vil vi medvirke til at fremme vedvarende energiproduktion gennem investering i
og udvikling af bæredygtige energiparker og energibesparelsesprojekter. Vi forpligter os til at
overholde gældende lovgivning og andre krav vedrørende EnergiMidts energi- og miljøforhold,
ligesom vi forpligter os til at arbejde med nedbringelse af nettabet i vores el- og varmenet.
Resultater i 2015 og forventninger til 2016
I 2015 medvirkede EnergiMidt til, at der blev realiseret 177 mio. kWh i energibesparelse i
forbrugsleddet via EnergiMidts energitilskudsordning.
I 2015 har vores to elbiler fungeret som markedsføring af det bæredygtige aspekt i vores forretning,
ligesom de har fungeret som puljebiler og i den forbindelse formindsket vores miljøbelastning ved
persontransport. I Clever-regi har EnergiMidt i 2015 desuden opført 4 ladestandere i henhold til
udrulningsplanen for dette.
Vi har fortsat arbejdet med energirenoveringsprojektet på Fur, som har til formål at reducere Furborgernes samlede energiforbrug og CO2-udledning. Projektet fungerer som et foregangseksempel
for andre områder og kommuner. Fra 2014 og frem til 2016 deltager vi i et EU-projekt omkring Smart
Grid, som har til formål at designe fremtidens intelligente elnet under hensyntagen til vekslende VE,
og vi har involveret os i udviklingsprojekter vedrørende batteriteknologi som bufferopbevaring af
fluktuerende VE-produktion.
I 2015 har vi udvidet vores produktionskapacitet med godt 24 MW gennem købet af tre
vindmølleparker i Tyskland. Sammen med den øvrige portefølje af VE-parker i Danmark, Tyskland,
Bulgarien, Spanien og Italien har vi i EnergiMidt Renewables ved udgangen af 2015 en samlet
produktionskapacitet på 95 MW, som kan producere strøm svarende til forbruget hos 57.000 private
husstande.
I henhold til implementerede strategier og handlingsplaner på det grønne område forventer vi at
styrke indsatsen mod mere bæredygtige løsninger og miljøbesparelser i EnergiMidt i 2016. I forhold
til vores engagement i den grønne omstilling vil vi i 2016 udforme en koncernstrategi på området,
der vil omfatte aktiviteterne i divisionerne Forsyning og Energi samt Renewables. I 2016 forventer vi
derudover yderligere investeringer i vedvarende energiproduktion svarende til en
produktionskapacitet på 30 MW.
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6.6 Menneskerettigheder
EnergiMidt har ingen særskilt politik og handlingsplan for indsatser om menneskerettigheder, men
tager som virksomhed og som mennesker afstand fra enhver krænkelse af disse.

Kapitel 7 - Lovpligtig redegørelse for det underrepræsenterede køn
7.1 Måltal for bestyrelsen
EnergiMidt Holding a.m.b.a. har i dag en underrepræsentation af kvinder i de øverste
ledelsesorganer. Andelen af kvinder i bestyrelsen udgør i dag 20% i lighed med 2014.
Bestyrelsen har opsat et mål om minimum 25% kvindelige medlemmer i repræsentantskabet og
bestyrelsen i 2018 ud fra ambitionen om at øge andelen af kvinder i bestyrelsen for EnergiMidt
Holding a.m.b.a. ved valget i 2018.
Idet bestyrelsen for EnergiMidt Holding a.m.b.a. vælges af repræsentantskabet, skal målopfyldelsen
ske ved, at bestyrelsen sikrer opstilling af mindst 25% kvinder på kandidatlisten forud for
repræsentantskabsvalget i 2018.
Da 2015 ikke er et valgår for repræsentantskabet i EnergiMidt Holding a.m.b.a. har andelen af
kvinder i bestyrelsen ikke ændret sig i løbet af året.

7.2 Politik for kønsmæssig sammensætning i de øvrige ledelsesniveauer
EnergiMidt Holding a.m.b.a. har ingen øvrige ledelsesniveauer, hvorfor der ikke er udarbejdet en
politik for kønsmæssig sammensætning i de øvrige ledelsesniveauer.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

Koncern
Note

Nettoomsætning
Arbejde udført for egen regning
og opført under aktiver
Andre driftsindtægter
Omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer
Andre eksterne omkostninger

2

Bruttoresultat
Personaleomkostninger

3

Resultat før af- og
nedskrivninger (EBITDA)
Af- og nedskrivninger af
immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

4

Resultat før finansielle poster
Indtægter af kapitalandele i
tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i
associerede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

5
6

2015
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2014
t.kr.

3.066.765

2.886.183

228

222

58.733
7.214

54.721
4.688

0
0

0
0

-1.729.455
-210.155

-1.753.220
-195.553

0
-4.899

0
-5.097

1.193.102

996.819

-4.671

-4.875

-338.734

-351.887

-4.125

-2.324

854.368

644.932

-8.796

-7.199

-443.788
0

-465.147
-465

-70
0

-70
0

410.580

179.320

-8.866

-7.269

0

0

196.426

35.668

10.568
36.077
-138.147

6
17.101
-94.711

0
17
-3.006

0
5.626
0

319.078

101.716

184.571

34.025
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 (Fortsat)

Koncern
Note

Skat af årets resultat

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

-91.117

-20.513

-40

-21

Resultat før minoritetsinteresser

227.961

81.203

184.531

34.004

Minoritetsinteressers andel af
dattervirksomheders resultat

-43.430

-47.199

0

0

Årets resultat

184.531

34.004

184.531

34.004

0
184.531

0
34.004

158.632
25.899

35.668
-1.664

184.531

34.004

184.531

34.004

7

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning
efter den indre værdis metode
Overført overskud
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Balance pr. 31. december 2015

Koncern
Note

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2015
t.kr.

2014
t.kr.

47.347
1.506
371.368

51.718
1.564
502.113

0
0
0

0
0
0

420.221

555.395

0

0

207.932
5.272.051

217.126
4.886.595

0
0

0
0

1.603.438

1.566.588

130

200

150.751

151.835

0

0

9

7.234.172

6.822.144

130

200

10

0

0

4.560.047

4.175.773

11

7.174

6.840

0

0

12

88.737
5.907
607.359

114.810
7.639
607.359

0
0
0

0
0
0

709.177

736.648

4.560.047

4.175.773

8.363.570

8.114.187

4.560.177

4.175.973

Råvarer og hjælpematerialer

64.422

56.026

0

0

Varebeholdninger

64.422

56.026

0

0

Aktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Erhvervede patenter
Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

8

Grunde og bygninger
Distributionsanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar
Materielle anlægsaktiver under
udførelse
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede
virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender
Forrentningsret
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt

12
12
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Balance pr. 31. december 2015 (Fortsat)

Koncern
Note

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2015
t.kr.

2014
t.kr.

225.323

239.608

0

0

58.775

34.342

0

0

0

0

60.000

4.797

0
368.963
0
10.208
68.385

475
266.457
0
1.399
49.012

0
141
29
0
99

0
4
33
0
0

39.149

0

0

0

Tilgodehavender

770.803

591.293

60.269

4.834

Værdipapirer

155.134

157.987

0

0

Værdipapirer

155.134

157.987

0

0

Likvide beholdninger

569.153

532.714

687

1.641

Omsætningsaktiver i alt

1.559.512

1.338.020

60.956

6.475

Aktiver i alt

9.923.082

9.452.207

4.621.133

4.182.448

Aktiver
Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
Igangværende arbejder for
fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede
virksomheder
Tilgodehavender hos associerede
virksomheder
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
Mellemregning med kunder
(underdækning)

13

14
18
15
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Balance pr. 31. december 2015

Koncern
Note

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

Passiver
Selskabskapital
Reserve for opskrivninger
Reserve for nettoopskrivning
efter den indre værdis metode
Overført resultat

103.166
1.903.427

103.166
1.903.427

103.166
1.903.427

103.166
1.903.427

0
2.220.102

0
2.025.277

261.168
1.958.934

92.242
1.933.035

Egenkapital

16

4.226.695

4.031.870

4.226.695

4.031.870

Minoritetsinteresser

17

369.969

329.492

0

0

Hensættelse til udskudt skat
Hensættelser til pensioner og
lignende forpligtelser
Andre hensættelser

18

69.068

27.963

0

0

19

22.764
6.113

24.010
9.288

0
0

0
0

97.945

61.261

0

0

124.186
696.822
1.560.415
68.977
792.757
191.254
28.146

113.765
502.847
1.698.703
73.461
759.960
222.999
73.577

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

20

3.462.557

3.445.312

0

0

20

5.642
113.892
935.537
4.344
38.683

5.100
98.402
769.418
4.060
40.447

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

131.483

142.069

162

0

Hensatte forpligtelser i alt
Periodiseret henlæggelse efter
varmeforsyningslovens regler
Banker
Gæld til realkreditinstitutter
Leasingforpligtelser
Periodiseret tilslutningsbidrag
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Langfristede gældsforpligtelser
Periodiseret henlæggelse efter
varmeforsyningslovens regler
Gæld til realkreditinstitutter
Banker
Leasingforpligtelser
Periodiseret tilslutningsbidrag
Leverandører af varer og
tjenesteydelser

20
20
20
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Balance pr. 31. december 2015 (Fortsat)

Koncern
Note

Moderselskab

2015
t.kr.

2014
t.kr.

2015
t.kr.

2014
t.kr.

0
0
402.829
76.498

0
6.179
406.674
85.775

393.452
36
788
0

150.150
7
421
0

57.008

26.148

0

0

Kortfristede gældsforpligtelser

1.765.916

1.584.272

394.438

150.578

Gældsforpligtelser i alt

5.228.473

5.029.584

394.438

150.578

Passiver i alt

9.923.082

9.452.207

4.621.133

4.182.448

Passiver
Gæld til tilknyttede
virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Mellemregning med kunder
(overdækning)

Usikkerhed ved indregning og
måling
Eventualposter mv.
Pantsætninger og
sikkerhedsstillelser
Honorar til
generalforsamlingsvalgt revisor
Nærtstående parter og
ejerforhold

20
21

22
23
24
25
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Egenkapitalopgørelse

Koncern
Reserve for
opskrivninger

Selskabskapital

t.kr.

t.kr.

Overført
resultat

I alt

t.kr.

t.kr.

Egenkapital 1. januar 2015

103.166

1.903.427

2.063.530

4.070.123

Nettoeffekt ved ændring af
regnskabspraksis

0

0

-38.253

-38.253

103.166

1.903.427

2.025.277

4.031.870

Regulering af sikringsinstrumenter til
dagsværdi

0

0

10.294

10.294

Årets resultat

0

0

184.531

184.531

103.166

1.903.427

2.220.102

4.226.695

Korrigeret egenkapital pr. 1. januar 2015

Egenkapital 31. december 2015

Moderselskab
Reserve for
nettoopskrivning efter
Reserve for
den indre
opskrivværdis metoninger
de

Selskabskapital

t.kr.

t.kr.

t.kr.

Overført
resultat

I alt

t.kr.

t.kr.

Egenkapital 1. januar 2015

103.166

1.903.427

92.242

1.971.288

4.070.123

Nettoeffekt ved ændring af
regnskabspraksis

0

0

0

-38.253

-38.253

Korrigeret egenkapital 1. januar 2015

103.166

1.903.427

92.242

1.933.035

4.031.870

Regulering af sikringsinstrumenter til
dagsværdi

0

0

10.294

0

10.294

Årets resultat

0

0

158.632

25.899

184.531

103.166

1.903.427

261.168

1.958.934

4.226.695

Egenkapital 31. december 2015
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2015

Koncern
2015
t.kr.

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

184.531
559.292
-165.734

34.004
485.811
217.700

184.531
-193.327
293

34.004
-41.203
-4.478

Pengestrømme fra drift før
finansielle poster

578.089

737.515

-8.503

-11.677

Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende

13.049
-81.623

17.101
-94.711

17
-3.006

5.626
0

Pengestrømme fra ordinær drift

509.515

659.905

-11.492

-6.051

Betalt selskabsskat

-59.240

-3.997

-8

0

Pengestrømme fra
driftsaktivitet

450.275

655.908

-11.500

-6.051

0
-720.338

-74.286
-507.772

0
0

0
0

-1.175
3.970

-2.956
45.992

-177.554
0

-707.000
0

11.000

50

0

0

1.376

1.600

0

0

-705.167

-537.372

-177.554

-707.000

-220.555

-211.874

0

0

-4.200

0

0

0

83.600

0

0

0

212.010

336.807

0

0

Note
Årets resultat
Reguleringer
Ændring i driftskapital

Køb af immaterielle
anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
m.v.
Salg af materielle anlægsaktiver
Salg af finansielle anlægsaktiver
m.v.
Afdrag på langfristede
tilgodehavender
Pengestrømme fra
investeringsaktivitet
Tilbagebetaling af gæld til
realkreditinstitutter
Nedbringelse af
leasingforpligtelser
Optagelse af gæld til
realkreditinstitutter
Optagelse af gæld til
kreditinstitutter

26
27
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2015 (Fortsat)

Koncern
Note
Optagelse af gæld hos
associerede virksomheder
Minoritetsinteresser
Modtagne indbetalinger
vedrørende tilslutningsbidrag

2015
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2014
t.kr.

0
-6.623

0
0

188.100
0

712.000
0

69.021

70.888

0

0

133.253

195.821

188.100

712.000

Ændring i likvider

-121.639

314.357

-954

-1.051

Likvide beholdninger
Værdipapirer

532.714
157.987
-726.964

394.940
441
-746.001

1.641
0
0

2.692
0
0

-36.263

-350.620

1.641

2.692

Likvider 31. december 2015

-157.902

-36.263

687

1.641

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
Værdipapirer
Kassekredit

569.153
155.134
-882.189

532.714
157.987
-726.964

687
0
0

1.641
0
0

Likvider 31. december 2015

-157.902

-36.263

687

1.641

Pengestrømme fra
finansieringsaktivitet

Kassekredit
Likvider 1. januar 2015
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Noter til årsrapporten

1

Segmentoplysning
er
Aktiviteter - primært segment
kr.

Net- og
elsalgsaktivitet

Varmeforsynings
aktivitet

Anden kommerciel
aktivitet

Koncern i alt

2015

Nettoomsætning

1.840.912

437.440

788.413

3.066.765

Aktiver

4.624.147

1.417.381

3.881.554

9.923.082

Nettoomsætning

1.813.586

391.614

680.983

2.886.183

Aktiver

4.590.799

1.263.389

3.598.019

9.452.207

2014

Koncern

2

Andre driftsindtægter
Lejeindtægter ejendom
Fortjeneste ved salg af
anlægsaktiver
Merværdi/værdiregulering
Kantinesalg

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

3.091

2.375

0

0

604
2.894
625

0
1.301
1.012

0
0
0

0
0
0

7.214

4.688

0

0
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Koncern

3

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social
sikring

Heraf udgør vederlag til direktion
og bestyrelse:
Direktion
Bestyrelse og repræsentantskab

Gennemsnitligt antal
beskæftigede medarbejdere

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2015
t.kr.

2014
t.kr.

298.608
33.135

310.733
33.329

4.125
0

2.324
0

6.991

7.825

0

0

338.734

351.887

4.125

2.324

2.465
3.160

11.452
2.269

493
2.300

1.718
1.424

5.625

13.721

2.793

3.142

648

680

0

0

Verderlag til direktionen i moderselskabet afholdes af datterselskabet EnergiMidt Forsyning &
Service A/S og er i 2014 væsentlig påvirket af fratrædelsesgodtgørelse.
Det afholdte vederlag i moderselskabet er til selskabets bestyrelse og repræsentantskab.
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Koncern

4

Af- og nedskrivninger af
immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger immaterielle
anlægsaktiver
Afskrivninger materielle
anlægsaktiver
Nedskrivninger materielle
anlægsaktiver

der fordeler sig således:
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Erhvervede patenter
Goodwill
Bygninger
Distributionsanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar
Bygninger, nedskrivninger

5

2015
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2014
t.kr.

38.362

44.806

0

0

405.426

409.583

70

70

0

10.758

0

0

443.788

465.147

70

70

4.371
58
33.933
6.757
263.374

4.313
58
40.435
8.441
242.999

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

135.295
0

158.143
10.758

70
0

70
0

443.788

465.147

70

70

23.028

0

0

0

0
13.049

0
17.101

0
17

5.591
35

36.077

17.101

17

5.626

Finansielle indtægter
Opskrivning af finansielle
anlægsaktiver
Renteindtægter fra tilknyttede
virksomheder
Andre finansielle indtægter
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Koncern

6

Finansielle omkostninger
Nedskrivning af finansielle aktiver
Finansielle omkostninger
tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

7

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

49.511

845

0

0

0
88.636

0
93.866

3.006
0

0
0

138.147

94.711

3.006

0

109.541
4.274

6.172
-1.213

36
4

7
14

-22.698

15.554

0

0

91.117

20.513

40

21

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende
tidligere år
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8

Immaterielle anlægsaktiver
Koncern

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Erhvervede
patenter

Goodwill

t.kr.
75.860
0

t.kr.
1.737
0

t.kr.
767.874
-105.815

Kostpris 31. december 2015

75.860

1.737

662.059

Af-og nedskrivninger 1. januar 2015
Årets afskrivninger
Årets afskrivninger på afhændede aktiver

24.142
4.371
0

173
58
0

265.761
30.263
-5.333

Af-og nedskrivninger 31. december 2015

28.513

231

290.691

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

47.347

1.506

371.368

Kostpris 1. januar 2015
Overførsler i årets løb
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9

Materielle anlægsaktiver
Koncern

Distributionsanlæg

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Materielle
anlægsaktiver
under
udførelse

t.kr.
293.153
32
-11.804
0

t.kr.
7.297.446
464.548
-4.913
185.661

t.kr.
2.592.041
12.412
-14.583
159.251

t.kr.
151.835
343.828
0
-344.912

281.381

7.942.742

2.749.121

150.751

76.027
0
6.757

2.410.851
0
263.366

1.025.453
2.847
131.826

0
0
0

-9.335

-3.526

-14.443

0

73.449

2.670.691

1.145.683

0

207.932

5.272.051

1.603.438

150.751

Grunde og
bygninger

Kostpris 1. januar 2015
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Overførsler i årets løb
Kostpris 31. december 2015
Af- og nedskrivninger 1. januar
2015
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Tilbageførte ned- og
afskrivninger på afhændede
aktiver
Af- og nedskrivninger 31.
december 2015
Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2015
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9

Materielle anlægsaktiver (Fortsat)
Moderselskab

Kostpris 1. januar 2015

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
t.kr.

834

Kostpris 31. december 2015

834

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015
Årets af- og nedskrivninger

634
70

Af- og nedskrivninger 31. december 2015

704

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

130
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10 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

Kostpris 1. januar 2015
Tilgang i årets løb

4.121.784
177.554

3.414.784
707.000

Kostpris 31. december 2015

4.299.338

4.121.784

Værdireguleringer 1. januar 2015
Årets resultat
Årets regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi
Øvrige egenkapitalbevægelser, netto
Afskrivning på goodwill

53.989
200.104
10.294
0
-3.678

13.736
35.668
16.558
-11.973
0

Værdireguleringer 31. december 2015

260.709

53.989

4.560.047

4.175.773

28.125

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

Resterende negativt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående
regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december 2015
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Moderselskab
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn

Hjemsted

EnergiMidt Energi A/S
EnergiMidt Forsyning &
Service A/S
EnergiMidt Renewables
A/S
EnergiMidt Handel A/S
EnergiMidt Fiberbredbånd
A/S
Datterselskaber i
EnergiMidt Forsyning &
Service A/S:
EnergiMidt Net A/S
EnergiGruppen Jylland A/S
Dattervirksomheder i
EnergiGruppen Jylland
A/S:
EnergiGruppen Jylland
Varme A/S
EnergiGruppen Jylland
Elproduktion A/S
Dattervirksomheder i
EnergiMidt Renewables
A/S:
EMR Vindpark Døstrup
A/S
EMR Vindpark Hejring A/S
Komplementaranpartssels
kabet EMR Vind ApS
EMR Tyskland ApS
EMR Caposele ApS
EMR Spanien 3 ApS

Silkeborg

Stemme- og
ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

100 %

123.827

21.211

Silkeborg

100 %

3.216.871

206.611

Silkeborg
Silkeborg

100 %
100 %

486.994
71.903

22.969
18.853

Silkeborg

100 %

688.585

-41.415

Silkeborg
Herning

0%
100 %
65,62 %

0
2.021.879
1.072.125

0
145.335
122.974

0%

0

0

Herning

100 %

1.009.648

120.289

Herning

100 %

3.500

0

0%

0

0

Silkeborg
Silkeborg

100 %
100 %

49.906
52.767

-667
1.188

Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg

100
100
100
100

72
177.771
12.638
262

2
16.065
2.592
-19

%
%
%
%
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Koncern

11 Kapitalandele i associerede
virksomheder

2015
t.kr.

Kostpris 1. januar 2015
Nettoeffekt ved fusion og
virksomhedskøb
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31. december 2015
Værdireguleringer 1. januar 2015
Nettoeffekt ved fusion og
virksomhedskøb
Årets resultat
Årets nedskrivninger, netto

15.749

17.205

0

0

-11.849
2.815
0

0
0
-1.456

0
0
0

0
0
0

6.715

15.749

0

0

-8.909

-220

0

0

8.909
459
0

0
0
-8.689

0
0
0

0
0
0

459

-8.909

0

0

7.174

6.840

0

0

Værdireguleringer 31. december
2015
Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2015

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

Koncern
Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn

Hjemsted

Gudenaacentralen a.m.b.a.
InVentilate Holding ApS
GreenHydrogen.dk ApS

Viborg
Herning
Kolding

Stemme- og
ejerandel
Egenkapital
38,70 %
21,69 %
31,45 %

11.263
9.819
9.939

Årets
resultat
715
-301
-248
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12 Finansielle anlægsaktiver
Koncern

Andre værdipapirer og kapital- Andre tilgodeandele
havender
Forrentningsret
t.kr.

t.kr.

t.kr.

Kostpris 1. januar 2015
Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

138.023
-12.448
408
-8.954

7.654
0
0
-1.376

607.359
0
0
0

Kostpris 31. december 2015

117.029

6.278

607.359

Opskrivninger 1. januar 2015
Årets opskrivninger

0
23.028

0
0

0
0

Opskrivninger 31. december 2015

23.028

0

0

23.213
-5.409
49.510
-15.994

15
0
356
0

0
0
0
0

Nedskrivninger 31. december 2015

51.320

371

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

88.737

5.907

607.359

Nedskrivninger 1. januar 2015
Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb
Årets nedskrivninger
Tilbageførte nedskrivninger på afhændede aktiver
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Koncern

13 Igangværende arbejder for
fremmed regning
Igangværende arbejder, salgspris
Igangværende arbejder,
acontofaktureret

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

137.628

89.648

0

0

-78.853

-55.306

0

0

58.775

34.342

0

0

14 Andre tilgodehavender
I andre tilgodehavender er kontraktdebitorer indregnet med t.kr. 2.010. Heraf forfalder t.kr. 996
efter 1 år.
I andre tilgodehavender er tilgodehavende forrentning af indskudskapital indregnet med t.kr.
206.084. Heraf forfalder 120.289 efter 1 år.

15 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier,
abonnementer og licenser samt periodiseret elsalg og elkøb.

16 Egenkapital
Andelskapitalen består af 103.166 andele a nominelt t.kr. 1. Ingen andele er tillagt særlige
rettigheder.
Der har ikke været ændringer i andelskapitalen i de seneste 5 år.
Da EnergiGruppen Jylland Varme A/S er underlagt varmeforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv”principper, er der begrænsninger i muligheden for at udlodde udbytte fra selskabet. Mulighederne
for udlodning af udbytte fra selskabet er begrænset til overskud i EnergiGruppen Jylland Varme A/S
opnået fra godkendt forrentning af indskudskapitalen.
Værdiansættelsen af kapitalandele i selskabet er sket ud fra en forventning om, at muligheden for
indregning af forrentning i varmeprisen fastholdes i varmeforsyningsloven.
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Koncern
2015
t.kr.

2014
t.kr.

Minoritetsinteresser 1. januar 2015
Andel af årets resultat
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

329.492
43.430
0
-2.953

282.106
47.199
187
0

Minoritetsinteresser 31. december 2015

369.969

329.492

17 Minoritetsinteresser

Koncern

18 Hensættelse til udskudt skat
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelse
Periodiseret underdækning
Hensatteforpligtelser
Gældsforpligtelser
Skattemæssigt underskud
Overført til udskudt skatteaktiv

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2015
t.kr.

2014
t.kr.

24.671
211.289
-9.911

25.578
160.081
2.045

0
-29
0

0
-47
0

-3.958
8.612
-440
-161.195
0
0

-6.970
0
-429
-152.342
0
0

0
0
0
0
0
29

0
0
0
0
14
33

69.068

27.963

0

0
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Koncern

19 Andre hensættelser

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

Hensættelse til verserende retsag
Hensættelse til
nedtagningsforpligtelse
Hensættelse til garantiforpligtelse

3.963

4.235

0

0

150
2.000

3.053
2.000

0
0

0
0

Saldo ultimo 31. december 2015

6.113

9.288

0

0

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

101.537
22.649

93.364
20.401

0
0

0
0

Langfristet del
Inden for et år

124.186
5.642

113.765
5.100

0
0

0
0

129.828

118.865

0

0

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

452.213
244.609

323.591
179.256

0
0

0
0

Langfristet del

696.822

502.847

0

0

Inden for et år
Øvrig kortfristet gæld til banker

53.348
882.189

42.454
726.964

0
0

0
0

Kortfristet del

935.537

769.418

0

0

1.632.359

1.272.265

0

0

20 Langfristede gældsforpligtelser
Periodiseret henlæggelse
efter varmeforsyningslovens
regler

Banker
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20 Langfristede
gældsforpligtelser (Fortsat)
Koncern

Gæld til realkreditinstitutter

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

1.101.448
458.967

1.267.329
431.374

0
0

0
0

Langfristet del
Inden for et år

1.560.415
113.892

1.698.703
98.402

0
0

0
0

1.674.307

1.797.105

0

0

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

50.034
18.943

55.898
17.563

0
0

0
0

Langfristet del
Inden for et år

68.977
4.344

73.461
4.060

0
0

0
0

73.321

77.521

0

0

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

679.129
113.628

648.996
110.964

0
0

0
0

Langfristet del

792.757

759.960

0

0

Inden for et år
Øvrig forudbetalinger fra kunder

31.000
7.683

28.681
11.766

0
0

0
0

Kortfristet del

38.683

40.447

0

0

831.440

800.407

0

0

Leasingforpligtelser

Periodiseret tilslutningsbidrag
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20 Langfristede
gældsforpligtelser (Fortsat)
Koncern

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

67.995
123.259

95.406
127.593

0
0

0
0

Langfristet del

191.254

222.999

0

0

Inden for et år
Øvrig kortfristet anden gæld

30.653
372.176

32.144
374.530

0
788

0
421

Kortfristet del

402.829

406.674

788

421

594.083

629.673

788

421

Mellem 1 og 5 år

28.146

73.577

0

0

Langfristet del

28.146

73.577

0

0

Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

Inden for et år
Øvrig kortfristet
periodeafgrænsningsposter

0

4.220

0

0

76.498

81.555

0

0

Kortfristet del

76.498

85.775

0

0

104.644

159.352

0

0
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Ud af de samlede periodeafgrænsningsposter udgør t.kr. 0 i 2015
og t.kr. 12.990 i 2014 modtagne forudbetalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år, og t.kr. 75.655 i 2015 og t.kr.
68.565 i 2014 er periodiseret elkøb.
Det resterende beløb vedrører tidsmæssige forskelle i
kundebetalinger, som kan specificeres således:
Hensættelse til tab på debitorer
Kompensation for lukning af Knudmoseværket
Forudbetalinger
Forskelsværdi afskrivninger
Periodiseret henlæggelse efter Varmeforsyningslovens regler
Øvrig tidsmæssig forskydning
Ialt

-960
0
0
43.497
23.449
-37.840
28.146

-1.382
-776
6.378
12.814
28.103
32.660
77.797

21 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i de
efterfølgende år.

22 Eventualposter mv.
Eventualforpligtelser
Koncernen har indgået kontrakt med Dong Energy Generation A/S om levering af varme i perioden
frem til 2018.
Der er fremsat krav på 1,9 mio. euro (svarende til 14,3 mio. kr.) med tillæg af renter fra tidligere
samarbejdspartner. Der er afsagt dom, og koncernen er dømt til at betale 0,5 mio. euro. Dommen
er anket til Landsretten, hvor koncernen kræver frifindelse.
Tidligere samarbejdspartnere har endvidere anlagt voldgiftssag mod Koncernen. Erstatningskravet
anslås til 0,2 mio. euro (svarende til 1,5 mio. kr.). Koncernen har bestridt kravet.
Koncernen er forpligtet til at foretage reetablering af jordstykke efter nedtagning af vindmøller. Det
antages at udgifter til nedrivning/reetablering kan dækkes af møllernes nedskrevne værdier på
nedrivningstidspunktet, hvorfor der ikke hensættes til reetablering.
Købsprisen for kapitalandele i Windpark Jerrishoe GmbH & Co. KG reguleres i 2016 og købsprisen for
Windpark Jardelund GmbH & Co. KG og Windpark Werneck Essleben & Co. KG reguleres i 2017. Med
baggrund i den faktisk afregnede produktion opgøres en eventuel regulering. Reguleringen kan
udgøre mellem -2.070 t.euro og 2.285 t. euro.
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22 Eventualposter mv. (Fortsat)
Koncernens danske selskaber, med undtagelse af EnergiMidt Holding a.m.b.a., hæfter solidarisk for
skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat
fremgår af årsrapporten for EnergiMidt Forsyning & Service A/S, der er administrationsselskab i
forhold til sambeskatningen. Koncernens danske selskaber, med undtagelse af EnergiMidt Holding
a.m.b.a., hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og
renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at
koncernens hæftelse udgør et større beløb.
Andre eventualforpligtelser
Der verserer en afgiftssag, hvor Dong Energy på vegne af koncernen og en række andre
varmeselskaber har rejst krav om tilbagebetaling over for SKAT.
Sagen vedrører SKATs forhøjelse af afgiftsbetaling i forbindelse med indgået fjernvarmekontrakt
med Vestkraft i efteråret 1998. Sagen, som beløber sig til ca. 23 mio. kr., verserer hos
Landsskatteretten. Sagen er berostillet hos Landsskatteretten, hvor der stadig afventes resultatet af
det afholdte syn.
Der er tale om krav om tilbagebetaling, som skal tilbageføres til forbrugerne hvis den vindes.

23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Jyske Bank har primært over for leverandører stillet garanti på t.kr. 56.976.
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.514.487 er der givet pant i distributionsanlæg,
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør t.kr. 3.746.193. De tinglyste pantebreve
udgør nom. t.kr. 1.686.000.
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 57.589, er der givet pant i grunde og bygninger,
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør t.kr. 160.969.
Til sikkerhed for bankgæld har koncernen givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af
driftsinventar efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Virksomhedspantet er tinglyst
med t.kr. 39.400.
Koncernen har stillet arbejdsgarantier på t.kr. 33.694 og betalingsgarantier på t.kr. 340.
Koncernen har kautioneret for Waoo A/S' mellemværende med pengeinstitut. Kautionen er
begrænset til t.kr. 4.000.
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 93.201, er der givet pant i vindmølleparker og
grunde. Pantet på t.kr. 111.463 giver pant i 8 vindmøller og grunde med en samlet
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 på t.kr. 230.155.
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er der givet pant i vindmølle. Pantet på 4 mio. euro (29,8
mio. kr.) giver pant i produktionsanlæg og grunde, hvis regnskabmæssige værdi pr. 31. december
2015 udgør 7 mio. kr.
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23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (Fortsat)
Koncernen har stillet deponeringskonti på ialt t.kr. 28.472 samt driftskonti til sikkerhed for alt
mellemværende med bank, realkreditinstitut og leasingselskaber. Deponerings- og driftskonti indgår
under likvide midler i balancen.
Ejerpantebreve med pant på nom. t.kr. 44.490 med pant i vindmøllepark er deponeret til sikkerhed
for alt mellemværende med bank og realkreditinstitut. Bogført værdi af aktiver sikret ved pant
udgør t.kr. 200.653.
Pengeinstitut har modtaget transport i ikke indbetalt kapital i Windpark Rossau II GmbH & Co. KG og
WP Jardelund GmbH & Co. KG. Ikke indbetalt kapital udgør 2.000 t.euro.
Der er afgivet transport til bank og pengeinstitut i ethvert krav på afregning for elproduktion fra
vindmøller samt forsikrings- og garantisummer.
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter i selskaberne Alina Solar S.L. og EMR
Kaolinovo EAD er der afgivet virksomhedspant i vindmøller samt fremtidige indtægter fra disse.
Moderselskab
EnergiMidt Holding a.m.b.a. har kautioneret for EnergiMidt Energi A/S', EnergiMidt Handel A/S',
EnergiMidt Net A/S', EnergiMidt Fiberbredbånd A/S' og EnergiMidt Forsyning & Service A/S'
mellemværende med pengeinstitut.

Koncern

24 Honorar til
generalforsamlingsvalgt
revisor
Deloitte:
Revisionshonorar
Andre erklæringsopgaver med
sikkerhed
Skatterådgivning
Andre ydelser

2015
t.kr.

2014
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

1.447

1.526

108

108

139
143
976

181
157
1.315

0
5
85

0
5
79

2.705

3.179

198

192

25 Nærtstående parter og ejerforhold
Der er ingen nærstående parter med bestemmende indflydelse på EnergiMidt-koncernen.
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Koncern

26 Pengestrømsopgørelse reguleringer
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Af- og nedskrivninger inklusiv tab
og gevinst ved salg
Indtægter af kapitalandele i
tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i
associerede virksomheder
Skat af årets resultat
Minoritetsinteressers andel af
dattervirksomheders resultat
Ændring i andre hensatte
forpligtelser
Regulatorisk regulering
Tilgodehavende forretning af
indskudskapital
Tilbageført indtægtsførsel af
tilslutningsbidrag

2015
t.kr.

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2014
t.kr.

-36.077
138.147

-17.101
94.711

-17
3.006

-5.626
0

443.184

465.612

70

70

0

0

-196.426

-35.668

-10.568
91.117

-6
20.513

0
40

0
21

43.430

47.199

0

0

-4.419
2.674

-490
31.458

0
0

0
0

-80.669

-125.416

0

0

-27.527

-30.669

0

0

559.292

485.811

-193.327

-41.203
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Koncern

27 Pengestrømsopgørelse ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører mv.
Regulering af sikringsinstrumenter
til dagsværdi

Moderselskab
2015
2014
t.kr.
t.kr.

2015
t.kr.

2014
t.kr.

-8.396
-50.527
-117.105

7.695
129.511
57.745

0
-236
529

0
-4.443
-35

10.294

22.749

0

0

-165.734

217.700

293

-4.478
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Årsrapporten for EnergiMidt Holding a.m.b.a. for 2015 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.
Årsrapporten for 2015 er aflagt i t.kr.

Ændring af anvendt regnskabspraksis
Koncernen har i år valgt ikke at fravige årsregnskabslovens § 37 vedrørende indregning af afledte
finansielle instrumenter som tidligere år. Afvigelsen var tidligere foretaget med henvisning til
Årsregnskabslovens § 11, stk. 3 vedrørende det retvisende billede.
Koncernen har derfor i år indregnet alle de afledte finansielle instrumenter på egenkapitalen med en
påvirkning på 2,3 mio kr. før skat og 1,8 mio. kr. efter skat og ændret sammenligningstallene med
50,6 mio. kr. før skat og 38,2 mio. kr. efter skat. Selskabets resultat er upåvirket af afvigelsen.
Koncernen har valgt at førtidsimplementere Årsregnskabslovens § 101 stk. 3 af lov nr. 738 af 1. juni
2015, hvilket indebærer, at den ændrede praksis kun er indarbejdet i hoved- og nøgletalsoversigten
for regnskabsårene 2014-2015. Havde ændringen været indregnet i hoved- og nøgletalsoversigten,
havde det haft en negativ påvirkning på egenkapitalen i perioden 2011-2013.
Den anvendte regnskabspraksis er derudover uændret i forhold til sidste år.

Ændring af regnskabsmæssige skøn
I 2014 var den opgjorte regulatoriske overdækning på 75 mio.kr. indarbejdet i årsrapporten som et
eventualaktiv, idet ledelsen ikke forventede at opkræve beløbet. Denne hensigt er efterfølgende
ændret hvorfor resultatet for 2015 er positivt påvirket med 75 mio.kr. før skat, vedrørende
akkumuleret overdækning fra tidligere år. Af den samlede overdækning er 40 mio.kr. opkrævet via
priserne i 2015 mens det resterende vil blive opkrævet i 2016. Det ændrede skøn har resulteret i en
forøgelse af egenkapitalen med 57 mio.kr. og balancesummen med 75 mio.kr
Koncernen har i 2015 reklassificeret merværdier på vindmølleparker til en bogført værdi på 100
mio.kr. fra goodwill til anlægsaktiver.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden EnergiMidt Holding a.m.b.a. samt dattervirksomheder, hvori EnergiMidt Holding a.m.b.a., direkte eller indirekte, besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen
besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende
indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.
Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og
omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede
interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.
Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt,
hvor koncernforholdet blev etableret.
Ved køb af dattervirksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem kostprisen og
den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til dagsværdi (overtagelsesmetoden). Herunder fradrages eventuelle besluttede
omstruktureringshensættelser vedrørende den overtagne virksomhed. Resterende positive forskelsbeløb indregnes i balancen under immaterielle anlægsaktiver som goodwill, der afskrives lineært i
resultatopgørelsen over forventet brugstid, dog højst over 20 år. Resterende negative forskelsbeløb
indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter som negativ goodwill. Beløb, der kan henføres til forventede tab eller omkostninger, indregnes som indtægt i resultatopgørelsen i takt med,
at de forhold, der ligger til grund herfor, realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til
forventede tab eller omkostninger, indregnes et beløb svarende til dagsværdien af ikke-monetære
aktiver i resultatopgørelsen over de ikke-monetære aktivers gennemsnitlige levetid.
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Positive og negative forskelsbeløb fra erhvervede virksomheder kan, som følge af ændring i indregning og måling af nettoaktiver, reguleres indtil udgangen af det regnskabsår, der følger efter
anskaffelsesåret. Disse reguleringer afspejler sig samtidig i værdien af goodwill eller negativ goodwill,
herunder i allerede foretagne afskrivninger.
Afskrivning på goodwill indregnes i posten af- og nedskrivninger.

Minoritetsinteresser
I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital reguleres
årligt og indregnes som særskilte poster under resultatopgørelse og balance.

Hvile-i-sig-selv princippet
Over- /underdækning
EnergiGruppen Jylland Varme A/S og EnergiGruppen Elproduktion A/S er underlagt det særlige
''hvile-i-sig-selv'' princip i henhold til Varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller
underdækning, opgjort som årets resultat efter Varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser,
skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets
over eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller
underdækning efter Varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med
forbrugeren, og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Tidsmæssige forskelle i kundebetalinger
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger opstår som følge af, at visse poster i årsregnskabet,
herunder afskrivninger på anlægsaktiver, indregnes efter forskellige principper i hhv. årsrapporten og
ved opgørelsen af varmeprisen i henhold til Varmeforsyningslovens regler herom. Tidsmæssige
forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt
eller fremrykket betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten,
som vil udlignes over tid. Der er tale om en periodeafgrænsningspost, som indregnes som sådan
under henholdsvis tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Årets tidsmæssige forskydning indregnes
i nettoomsætningen.

Resultatopgørelsen
Segmentoplysninger
Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.
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Nettoomsætning
Nettoomsætning indeholder årets leverancer af elektricitet og varme inkl. forrentning af indskudskapital samt varer og tjenesteydelser, og indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt
ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet
på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.
Over-/underdækning indeholder årets regulatoriske over-/underdækning i henhold til
varmeforsyningsloven og indtægtsrammer udmeldt af Energitilsynet. Indtægter fra årets over/underdækninger opgøres på grundlag af "hvile-i-sig-selv" -principper og forventes
afregnet/modtaget i kommende år.
Endvidere indregnes Igangværende arbejder for fremmed regning i takt med, at produktionen
udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten
og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de
økonomiske fordele vil tilgå koncernen.
Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun
svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive
genindvundet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Køb af elektricitet periodiseres i fuldt omfang efter leveringstidspunktet. Gevinst og tab på afledte
finansielle instrumneter, som anvendes til afdækning, resultatføres i takt med, at det underliggende
aktiv leveres.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer,
der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt sociale omkostninger, pensioner og
øvrige lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat efter fuld eliminering af
intern avance/tab og med fradrag af afskrivning på goodwill under posterne ”Indtægter af
kapitalandele i tilknyttede virksomheder” og ”Indtægter af kapitalandele i associerede
virksomheder” indregnes og måles efter den indre værdis metode.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultet, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.
Moderselskabet EnergiMidt Holding a.m.b.a er i praksis skattefri af egne indtægter jf.
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.
Alle danske koncernselskaber under EnergiMidt Holding a.m.b.a. (det vil i praksis sige alle danske
datterselskaber, hvor ejerandelen er over 50%) indgår i sambeskatning med EnergiMidt Forsyning &
Service A/S som administrationsselskab.
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Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Goodwill og koncerngoodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill og
koncerngoodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt år og er længst
for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil,
såfremt den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de pågældende
ressourcer.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med fradrag af afholdte omkostninger, fordeles
lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Goodwill og koncerngoodwill

5-20

år

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill og koncerngoodwill vurderes løbende og nedskrives til
genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de
forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Udviklingsprojekter, patenter og licenser
Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og indentificérbare,
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 proves, indregnes som immaterielle
anlægsaktiver.
Udviklingsomkostninger omfatter Lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan
henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.
Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, i takt med at omkostningerne afholdes.
Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.
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Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over
den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men kan i visse
tilfælde udgøre op til 20 år, såfremt den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle
koncernens nytte af det udviklede produkt mv. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af
immaterielle rettigheder, udgør den maksimale afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende
rettigheder, dog maksimalt 20 år.
Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives
lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt
8 år.
Øvrige immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end
den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af øvrige immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og
nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang, salgsprisen overstiger den oprindelige
kostpris.
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Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen
direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og
nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til
vedligeholdelse af og af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner,
fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger
Distributionsanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

40
10-45
3-30

år
år
år

I distributionsanlæg er indregnet grunde i det omfang disse vurderes at undergå en løbende
værdiforringelse.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under
andre driftsindtægter i det omfang, salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.
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Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag
eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende
værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af
urealiserede koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning på
koncerngoodwill henholdsvis negativ koncerngoodwill.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under
egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med
andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomheder og associerede virksomheder.
Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi
indregnes til t.kr. 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække
virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte
forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet.
Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af
nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg
eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Ved køb af nye tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder anvendes
overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til
dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af
omkostninger ved besluttede omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med
købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.
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Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser, inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år, og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk
markedsposition og lang indtjeningsprofil.
Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i
de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter
fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.
Værdiansættelse af kapitalandele underlagt Varmeforsyningslovens ”hvile i sig selv”-princip er
indregnet ud fra en forventning om, at mulighed for indregning af forrentning i varmeprisen
fastholdes i Varmeforsyningsloven.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver
Kapitalandele, der indregnes som finansielle anlægsaktiver, måles efter første indregning til en
salgsværdi baseret på en beregnet kapitalværdi eller indre værdi ifølge seneste årsrapport. Hvis en
sådan værdi ikke er mulig at opgøre, måles værdipapirerne til kostpris.
Obligationer, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris
for disse obligationer forstås obligationernes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes
som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg af forskellen
mellem denne kurs og indfrielseskurs.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, anlægsaktiver
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, der indregnes som finansielle anlægsaktiver, måles
til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre tilgodehavender, anlægsaktiver
Andre tilgodehavender, der indregnes som finansielle anlægsaktiver, måles til amortiseret kostpris,
der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Forrentningsret
Forrentningsret, der indregnes som finansielle anlægsaktiver, består af indregnet forrentningsret
svarende til den af Energitilsynet godkendte indskudskapital. Forrentningsretten indregnes til
amortiseret kostpris svarende til den godkendte indskudskapital, fratrukket eventuelle
nedskrivninger. Den indregnede værdi er afhængig at, at muligheden for indregning af forrentning
opretholdes i varmeforsyningsloven.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede
forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden for det enkelte
projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale
budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projekter, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes
som grundlag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede
delaktiviteter for det enkelte projekt.
Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de
medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
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Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte
I henhold til selskabets vedtægter må selskabets indtægter og overskud udelukkende anvendes til
selskabets formål, og et overskud kan derfor ikke udbetales til andelshaverne.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på
balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives
økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.
Hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige
for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. 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.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, indregnes det samlede forventede tab på det igangværende
arbejde som en hensat forpligtelse. Det hensatte beløb indregnes under produktionsomkostninger.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
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Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor
opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er årets aktuelle skat beregnet med den skattesats, der er gældende på balancedagen.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelse
til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi
ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle
værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.
For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende
kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Tilslutningsbidrag vedrørende el og indtægter fra udligningsordning indtægtsføres over 40 år i takt
med, at de tilhørende investeringer afskrives, mens tilslutningsbidrag vedrørende bredbånd
indtægtsføres over 5 år.
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som
gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de
fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret
kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i
resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning.
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lnieært i resultatopgørelsen over
leasingperioden.
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Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter)
Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter modtagne indtægter til resultatføring
i efterfølgende regnskabsår, herunder overdækning ifølge Varmeforsyningsloven i tidligere
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til
nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter indeholder endvidere opkrævede henlæggelser i henhold til Varmeforsyningslovens regler, som vedrører foretagne investeringer. Henlæggelserne indtægtsføres over det
tilhørende aktivs levetid, hvilket som oftest vil være 30 år.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen, mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder anses for at være selvstændige
enheder. Resultatopgørelserne omregnes til en gennemsnitlig valutakurs for måneden, og
balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning
af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens
valutakurser og ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens
valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter på elektricitet, som er indgået med henblik på sikring af fremtidigt
salg af Fastpris-, Pulje- og Kvartalsel, indregnes til dagsværdi i balancen med dagsværdiregulering via
egenkapitalen.
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For afledte finansielle instrumenter på elektricitet, som ikke opfylder betingelserne for behandling
som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdien i resultatopgørelsen løbende. Værdiændringen på afledte finansielle instrumenter modposteres under andre tilgodehavender.
Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for
afdækning af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i
resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den
afdækkede forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er afdækket.
Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne
for sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført
resultat for så vidt angår den effektive del af afdækningen. Den ineffektive del indregnes i
resultatopgørelsen. Resulterer den afdækkede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse overføres
det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for
henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den sikrede transaktion i en indtægt eller en
omkostning overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen til
resultatopgørelsen i den periode, hvor den sikrede transaktion indregnes. Beløbet indregnes i
samme post som den sikrede transaktion.
Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for
afdækning af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller associerede
virksomheder, indregnes direkte i egenkapitalen for så vidt angår den effektive del af sikringen, mens
den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens og moderselskabets pengestrømme for året opdelt på
driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider
og likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus
kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
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Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og
betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider
Likvide midler omfatter likvide beholdninger, tilgodehavender hos og gæld til tilknyttede
virksomheder i form af forrentede lån samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Hoved- og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.
Bruttomargin

Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100 / Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100 / Gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital

