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Selskapsinformasjon
Styre
Konsernsjef Jørgen Holm Westergaard,
Styreformann
Finansdirektør Henning Müller Carlsen,
Styremedlem

Jørgen Holm Westergaard

Henning Müller Carlsen

Peter Lønbro Lehm

Olav Edland

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm
Styremedlem
Selskapets ledelse
Olav Edland
Administerende Direktør
Generalforsamling
Generalforsamling var avholdt 28. februar 2011.
Energi Danmark A/S har vært en aktør i det Nordiske kraftmarkedet siden 1998, og er i dag den ledende leverandøren i Danmark, og blant de ledende i Norden.
Etableringen av Energi Salg Norge AS er en viktig milepel i vår langsiktige strategi, og med på å befeste
den ledende nordiske posisjonen.
Energi Danmark A/S begynte den nordiske strategien i 2007, gjennom etableringen av Energi Försäljning Sverige AB og senere med etableringen Energia Myynti Suomi OY i 2009, og nå senest med
etableringen av Energi Salg Norge AS. Gruppen fremstår nå som en komplett nordisk kraftleverandør.
Energi Salg Norge AS kommer til levere både den beste servicen og de beste rådene til våre kunder.
Vårt mål er å være en langsiktig og stabil kraftleverandør for våre kunder som ønsker å utnytte markedets muligheter.
Energi Salg Norge AS har medarbeidere med stor kunnskap og lang erfaring fra de avregulerte energi
markedene, som sammen med Energi Danmark A/S sin system plattform, kommer til å levere første
klasses produkter, løsninger og tjenester.
Takk for tilliten - vi ser frem til et langsiktig og godt samarbeid.
Jørgen Holm Westergaard,
Styreformann
Visjon

Forretningsidé

Energi Salg Norge AS visjon er å bli Norges beste
energihandelsselskap, være en stabil partner og
en viktig del av verdikjeden til bedriftskunder og
den offentlige sektorn, som vill utnytte de mulighetene i energimarkedet.

Energi Salg Norge AS sin forretningside er å øke
konkuransekraften gjennom rådgiving, support
og riktige priser til bedriftskunder og den offentlige sektorn i Norge. Vi skal være en troverdig
partner med en effektiv organisasjon og fleksible
løsninger.
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Administrerende Direktør har ordet
Etter at selskapet ble stiftet som 100 % eid datterselskap, den 9. juli 2009, var det meget
begrenset aktivitet frem til annet halvår 2010. Sommeren 2010 ble selskapet oppkapitalisert slik
at det vil være i stand til å begynne sin virksomhet. I Norge må alle som skal selge strøm ha en
omsetningskonsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat, noe som ble innvilget for Energi
Salg Norge AS den 19.11 2010. Denne konsesjonen er også en forutsetning for å være egen
balanseansvarlig.
Energi Salg Norge AS begynte å holde eget balanseansvar mot Statnett SF den 1. januar 2011, i
samarbeid med en ekstern leverandør som håndterer fysisk kjøp og salg.
En rekruttering av en leder til Energi Salg Norge AS, ble utført under høsten 2010, og
vedkommende var på plass mot slutten av året.
Når dette skrives er selskapet midt i en oppbygging av det norske kontoret, og flyttet 1. februar inn
i lokaler på Høvik i Bærum. 1 februar startet også selskapets første senior salgsressurs, og flere
ansatte ventes å være på plass våren 2011. Det planlegges å ansette også utenfor Osloområdet,
for på den måten å kunne være nærmere sine potensielle kunder.
I forbindelse med oppstarten av selskapet er også et annet hovedfokus, å få på plass
infrastrukturen og rutinene sammen med morselskapet. Energi Salg Norge AS vil da være direkte
leverandør til den norske delen av gruppens konsernkunder, og også være klar til å foreta levering
til nye kunder.
Norge og det norske strømmarkedet skiller seg litt i forhold til de øvrige Nordiske land. Siden det
norske produksjonssystemet er omtrent 100 % vannkraft basert, er det også distribuert over store
deler av landet. Historisk har derfor Norge ikke hatt det samme behovet av et sterkt sentralnett
som f. eks. Sverige og Finland, derfor har Norge hatt prisområder siden avreguleringen. Det litt
spesielle er at prisområdene ikke ar fast definert verken i antall eller i grenser, men at det er opp
til Statnett SF i kraft av sin rolle som TSO å bestemme dette utfra forventet produksjon og forbruk.
I skrivende stund er det 5 prisområder, der prisen spesielt i Midt-Norge har vært høyere under
begynnelsen og slutten av 2010.
Norske magasinfyllinger er når dette skrives på et rekordlavt nivå og dersom etter-vintern blir lang
og kald, kan det bli kritisk før snøsmeltingen starter.
Det norske sluttbruker- markedet er antageligvis det mest velutviklete i Norden. Dette skaper
utfordringer med hensyn til produkter og tjenester, men gir også muligheter for Energi Salg Norge
AS da markedet generelt er positivt til nye leverandører og løsninger.
Det ser ut til at den polititiske enigheten om å etablere et felles Norsk-Svensk marked for grønne
sertifikater holder, og i så fall vil markedet være en realitet fra 1. januar 2012. Her har vi som
konsern en betydelig erfaring fra Sverige, noe som vil gi Energi Salg Norge AS et fortrinn.

Høvik, 28. februar 2011
Olav Edland
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Resultatregnskap
Note

09.07.0931.12.10

Beløp i NOK

Driftsinntekter
Resultat av finansielle instrumenter

4.001.000

Sum inntekter

4.001.000

Driftskostnader
2-3

Lønnskostnad

-185.990

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
3

Andre driftskostnader

-508.693

Sum driftskostnader

-695.319

Driftsresultat
4

3.305.681

Finansposter
Finansinntekter

317.821

Netto finansposter

317.821

Resultat før skattekostnad
5

-636

3.623.502

Skattekostnad

-1.014.581

Årets resultat

2.608.921

Disponering av årsresultat
Avsatt til utbytte

-

Avsatt til annen egenkapital

2.608.921

Sum

2.608.921
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Balanseregnskap
Note

Beløp i NOK

31.12.10

Eiendeler
6

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utviklingsprosjekter

1.283.596

Sum immaterielle eiendeler

1.283.596

Varige driftsmidler
Driftsløsøre og inventar

10.809

Sum materielle anleggsmidler

10.809

Sum anleggsmidler

1.294.405

Omløpsmidler
Fordringer
7

Konsernmellomværende

39.822.485

Sum fordringer

39.822.485

Bankinnskudd, kontanter og lignende

163.372

Sum omløpsmidler

39.985.857

Sum eiendeler

41.280.262
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Balanseregnskap
Note

Beløp i NOK

31.12.10

Egenkapital og gjeld
10

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital

21.000.000

Overkursfond

16.472.326
37.472.326

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

2.608.921
2.608.921

Sum egenkapital

40.081.247

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
5

Utsatt skatt

3.027

Sum avsetninger for forpliktelser

3.027
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Balanse
Note

Beløp i NOK

31.12.10

Kortsiktig gjeld
5

Betalbar skatt

1.000.791

Skyldige offentlige avgifter

91.963

Annen kortsiktig gjeld

103.234

Sum kortsiktig gjeld

1.195.988

Sum gjeld

1.199.015

Sum egenkapital og gjeld

41.280.262

Oslo, 28. februar 2011

Jørgen Holm Westergaard
Styreleder

Olav Edland

Henning Müller Carlsen

Peter Lønbro Lehm

Adm. direktør

Styremedlem

Styremedlem
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Note
Note

1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - god regnskapsskikk for små foretak.

1-1

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

1-2

Driftsinntekter
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

1-3

Finansielle instrumenter
For å sikre kostnader for fremtidige energileveranser i henhold til inngått innkjøpskontrakter i utenlandsk valuta handler selskapet valutaterminer og valutaopsjoner.

1-4

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier,
samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
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Note
Note

1-5

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som
forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi
og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.
Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk
fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriel eiendel og utgiftene kan måles
pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives
lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen
ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og
antatt virkelig verdi.

1-6

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

1-7

Pensjonsforpliktelser
Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
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Note
Note

Beløp i NOK

2

Lønnskostnader

2009/2010

I inneværende regnskapsår har selskapet ingen sysselsatt utover daglig leder.
3

Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Ytelser til daglig leder
Lønn

155.761

Pensjonskostnader

10.000

Annen godtgjørelse

20.229
185.990

Godtgjørelse til revisjon, exkl mva.
Revisjon

10.000

Andre tjenester

38.875
48.875

4

Finansposter
Finansinntekter
Renteinntekt fra foretak i samme konsern

3.613

Annen renteinntekt

314.208

Sum finansinntekter

317.821
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Note
Note

Beløp i NOK

5

Skatt

2009/2010

Betalbar skatt

1.000.791

Skatt av egenkapital posteringer

10.763

Utsatt skatt

3.027
1.014.581

6

Utviklingsprosjekter

Anleggsmidler
Anskaffelseskost primo

Inventar og
utstyr

Sum

-

-

-

Tilgang

1.283.596

11.445

1.295.041

Anskaffelseskost ultimo

1.283.596

11.445

1.295.041

Avskrivninger primo

-

-

-

Årets avskrivninger

-

-636

-636

Akkumulerte av- og nedskrivninger

-

-636

-636

1.283.596

10.809

1.294.405

Avskrivningssats

3 år

3 år

Avskrivningsplan

Linær

Linær

Akkumulerte av- og nedskrivninger

Bokført verdi ultimo
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Note

Note

Beløp i NOK

7

Mellomværende med selskap i samme konsern
Energi Danmark A/S
2010
2009
Fordringer
39.822.485
-

Gjeld

2009/2010

Energi Danmark A/S
2010
-

2009
-

8

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.
Ingen

9

Antall aksjer, aksjeeiere m.v
Antall aksjer
Selskapets aksjekapital er 21.000.000 kr., fordelt på 210.000 aksjer á kr. 100.
Aksjeeiere
Energi Danmark A/S

100%

Morselskap
Energi Salg Norge AS inngår i konsernregnskapet for :
Energi Danmark A/S, Åhave Parkvej 27, DK - 8260 Viby
10

Egenkapital transaksjoner
Innskudd av kapital
Aksjekapital ultimo

21.000.000
21.000.000

Overkurs ved innskudd av kapital
Emisjonsutgifter
Overkursfond ultimo

16.500.000
-27.674
16.472.326

Opptjent egenkapital
Sum egenkapital

2.608.921
40.081.247
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Til generalforsamlingen i Energi Salg Norge AS

Revisors beretning
Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Energi Salg Norge AS, som består av balanse per 31. desember
2010 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr 2 608 921 for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som
er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er
å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også
en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde
av den finansielle stillingen til Energi Salg Norge AS per 31. desember 2010 og av resultater for
regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi
at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 28. februar 2011
KPMG AS
Lars Inge Pettersen
statsautorisert revisor
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Energi Salg Norge AS
Fjordveien 1, 1. etg.
N-1363 Høvik
Norge
Tel:
+47 911 70 893
E-mail: oje@energisalgnorge.no
Web: www.energisalgnorge.no
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