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INDHOLD
SELSKABSINFORMATION

ÅRSREGNSKAB 2019
Årsrapporten pr. 31. december 2018 for Energi 
Danmark Securities A/S er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 
B-virksomheder med tilvalg af udvalgte bestemmelser 
for regnskabsklasse C. 

LEDELSESBERETNING

HOVED- OG NØGLETAL
Med udgangspunkt i det nordiske marked for el tilbyder 
Energi Danmark Securities A/S porteføljeforvaltning, 
porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle 
instrumenter i forbindelse hermed.

Energi Danmark Securities A/S (EDS) opnåede endnu et 
positivt år med et resultat før skat på 6,6 mio. kr.

Læs mere 

Læs mere 

Læs mere 

Læs mere 

Læs mere om hoved- og nøgletallene for Energi 
Danmark Securities A/S.
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SELSKABSINFORMATION
 
Energi Danmark Securities A/S 
Sundkrogsgade 21, 2. sal 
2100 København Ø. 
 
Telefon:      35 44 04 04 
Telefax:      35 43 04 70 
Hjemmeside:    www.energidanmark.dk 
E-mail:      eds@energidanmark.dk 
CVR-nr.:      21 26 37 88 
Stiftet:       5. oktober 1998 
Hjemsted:     København

Bestyrelse
 > Jørgen Holm Westergaard, formand

 > CFO Jesper Nybo Stenager, næstformand

 > Director, International Sales, Peter Lønbro Lehm

Direktion
 > Director, Energi Danmark Securities, Jan Michael 
Rosenfeldt Rigtrup

Revisor
PricewaterhouseCoopers, Godkendt 
Revisionspartnerselskab 
Jens Chr. Skous Vej 1 
8000 Aarhus C

Hovedbank
Nordea Bank Danmark A/S

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den 15. april 2021.

Hovedaktivitet og formål
Med udgangspunkt i det nordiske marked for el tilbyder 
Energi Danmark Securities A/S porteføljeforvaltning, 
porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle 
instrumenter i forbindelse hermed. Det geografiske 
forretningsområde dækker primært hele Skandinavien 
og Tyskland. 

Energi Danmark Securities A/S ønsker at tilbyde porteføl-
jekunderne en service og betjening, der er kendetegnet 
ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker 
og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og pro-
fessionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af 
informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. 

Energi Danmark Securities A/S vil udbygge sine for-
retningsaktiviteter på porteføljeområdet i takt med, 
at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en 
tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget 
værdi for aktionærerne.

Jørgen Holm Westergaard Jesper Nybo Stenager

Peter Lønbro Lehm Jan Michael Rosenfeldt 
Rigtrup
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for regnskabsåret  1. januar - 
31. december 2020 for Energi  Danmark Securities A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2020 samt af  resultatet af 
selskabets aktivi teter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020.

Direktion
Jan Michael Rosenfeldt Rigtrup

Adm. direktør

Bestyrelse
Jørgen Holm Westergaard

Formand

Peter Lønbro Lehm

Bestyrelsesmedlem

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelses beretningen 
indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen sel-
skabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat 
og for selskabets finansielle stilling. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godken-
delse. 
 
Aarhus, den 12. april 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesper Nybo Stenager

Næstformand

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Energi Danmark 
Securities A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og 
noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi-
sionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen 
af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overens-
stemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke 

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

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkon-
sistent med regnskabet eller vores viden opnået ved 
revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesbe-
retningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.  
  
Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig 
for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette 

den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerEN i Energi danmark securities a/s
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er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag 
af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regn-
skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at 
afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid 
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser 
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet 
har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi 
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover:

> Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revision-
shandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at op- 
dage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 

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

> Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele- 
vans for revisionen for at kunne udforme revisions- 
handlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effek-
tiviteten af selskabets interne kontrol.

> Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

> Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis 
vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan 
fortsætte driften.

> Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 
og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, 
samt om regnskabet afspejler de underliggende transak-
tioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives 
et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæs- 
sige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer 
under revisionen. 

Aarhus, den 12. april 2021. 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31

       

Heidi Brander 
statsautoriseret revisor 

mne33253

Christine Tveteraas 
statsautoriseret revisor                                  
mne34341
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LEDELSESBERETNING
2020
Konsekvenserne af corona-pandemien og et historisk 
højt volatilt marked - på grund af ekstreme ned-
børsmængder, BREXIT, langvarige flaskehalse i trans-
missionsnettet med videre - skabte større udfordringer 
for Energi Danmark Securities A/S i 2020 end forventet. 
Selskabet opnåede et negativt resultat i 2020 på -10,8 
mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende og langt fra det 
positive resultat opnået i 2019 og forventningerne til 
2020.   

Energi Danmark Securities A/S har gennem de sidste 
mange år opbygget en betydelig portefølje af finansielle 
serviceydelser til Energi Danmark koncernens kunder. 
Et område, der de senere år har været underlagt 
kraftigt stigende konkurrence med lavere avance til 
følge. Kontraktsammensætningen er i langt højere grad 
baseret på performancerelaterede aktiviteter frem for 
statiske gebyrer. Ikke mindst de performancerelaterede 
aktiviteter har i 2020 været under pres, da en stor andel 
af værdiskabelsen for kunderne, og herigennem indtægt 
for selskabet, ligger i aftalt benchmark vs. den daglige 
prisudvikling. 

Specielt vedvarende store spreads i mange markedskon-
trakter i 2020 har udfordret selskabet i forhold til bench-
mark og den tilhørende performancebetaling. Dette til 
trods for ekstraordinært højt fokus på risikostyring. 
De store spreads i markedet skal ses i sammenhæng 
med den ekstreme markedssituation, der har hersket i 

store dele af 2020. Atypisk for 2020 sammenlignet med 
tidligere år er, at den daglige prisvariation i markedet har 
slået nye rekorder, da mange af de prissættende faktorer 
for el-prisen på samme tid er ramt af ekstremer tillagt 
usikkerhed fra den vedvarende COVID-19 pandemi.

I 2021 forventes selskabet af øge fokus på den interne 
risikostyring samt videreudvikle på de positive takter, 
virksomheden gennemlevede i 2019, i et forhåbentligt 
mindre ekstremt marked. 

Hvorfor porteføljeforvaltning?  
 
Både el-markedet og de globale makroøkonomiske fak-
torer gennemlevede ekstraordinære store prisbevægel-
ser i 2020. Prisbevægelser så store, at det uden tvivl vil 
have stor betydning for mange virksomheders samlede 
bundlinje, herunder også de nordiske produktionsvirk-
somheder af elektricitet. Disse har i løbet af 2020 været 
underlagt de ekstreme lave dag-til-dag-priser, hvor 
afkastet langt fra kan have indfriet forventningerne. 
Således forventes større interesse fra producenter 
fremadrettet, som ønsker fokus på et mere sikkert og 
langsigtet stabilt afkast frem for usikkerheden i det 
korte dag-til-dag-marked.

Netop usikkerheden i de fremtidige prisniveauer 
skaber stigende behov for effektiv risikostyring som 

Jan Rigtrup 
Adm. direktør i Energi Danmark Securities

VED VALG AF 
PORTEFØLJESTRATEGI ER DER 

EN LANG RÆKKE FORHOLD, 
DER FOR KUNDERNE SKAL 

VEJES OP IMOD HINANDEN. 
HOS ENERGI DANMARK 

SECURITIES A/S INDLEDES 
ETHVERT SAMARBEJDE MED 

EN GRUNDIG GENNEMGANG 
AF DE VÆSENT LIGSTE 

RISIKOFAKTORER I RELATION 
TIL INDKØB AF EL. 
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Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

Resultatdisponering
Årets resultat på -10,8 mio. overføres til næste år.

Kapitalforhold
Af selskabets balancesum på 280,1 mio. udgør EDS egenkapital 189,2 mio. kr. Soliditetsgraden 
ultimo 2020 udgør 67,5%

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 69,3 mio. kr.

Ejerforhold
Energi Danmark Securities A/S er et 100 procent ejet datterselskab af Energi Danmark A/S. 

porteføljeforvaltning giver, og selskabets medarbejdere 
med mange års markedserfaring skal sikre kunderne 
optimal indsigt i og forståelse af markedets mange 
faldgrupper, men samtidig udnytte de muligheder, der 
til tider opstår.    

Strategi vs. Risiko

Ved valg af porteføljestrategi er der en lang række 
forhold, der for kunderne skal vejes op imod hinanden. 
Hos Energi Danmark Securities A/S indledes ethvert 
samarbejde med en grundig gennemgang af de væsent-
ligste risikofaktorer i relation til indkøb af el. Strategien 
skal nøje afspejle virksomhedens ønske til risiko, men 
samtidig en forventning til afkast, som går hånd i hånd 
med risikovillighed. Den løbende rapportering giver 
efterfølgende et klart billede af samspillet mellem risiko 
og afkast – dette gælder både på forbrugssiden såvel 
som på producentsiden. Men senest i 2020 er specielt 
producentsiden blevet opmærksom herpå.

2020 har yderligere blandet andet været anvendt til 
at få implementeret flere automatiseringsprocessor 
samt udbygget og opgraderet selskabets web-portal, 
således at selskabet er i stand til at håndtere den 
eksisterende årlige kundevolumen på 15 TWh, som 
forventes stigende de kommende år. Den web-basere-
de løsning til selskabets mange PM-kunder giver på 
daglig basis et fuldt overblik over deres daglige risiko/
afkast i forhold til den valgte strategi. Med løsningen 
implementeret i 2020 har Energi Danmark Securities 

A/S udbygget den allerede eksisterende gode kommu-
nikation til kunderne med en up-to-date-løsning, hvor 
begge parter kan se fordelen heraf og styrke relationen 
yderligere. En yderligere udvidelse af web-portalen 
forventes i de kommende år. 

Fremtiden
 
Energi Danmark Securities A/S forventer i 2021 at 
komme tilbage til de gode takter fra 2019. Selskabet har 
lært meget af udviklingen fra 2020, og selvom der altid 
har været og er fokus på risikostyring - specielt på de 
performancerelaterede garantiprodukter - vil selskabet 
fokusere yderligere herpå i 2021. 

Selskabet vil i fremtiden i langt højere grad målrette 
salgsindsatsen mod producentmarkedet i branchen. Dette 
har været hårdt ramt i 2020 af de lave dag-til-dag-priser. 
Fremadrettet forventes derfor langt større interesse for 
selskabets garantiprodukter fra producentsiden, hvor 
prisvariationen år for år begynder at blive for stor med øget 
risiko til følge. Ligeledes vil selskabet fokusere yderligere 
på at optimere puljeprodukter indenfor mellemkunde-seg-
mentet, eftersom storkundesegmentet er præget af høj 
konkurrence med ekstremt lav avance til følge. 

For 2021 forventes resultatet at ligge svagt over 10 mio. 
DKK. Meget afhænger dog af selskabets mulighed for at 
tiltrække nye kunder samt tilhørende performancerelat-
erede aktiviteter.

Målet er – i samråd med virksomheden – at fastlægge den mest optimale strategi ud fra følgende faktorer:
Virksomhedens forbrugsmønster, risici og afkast samt markedssituationen. 

Situationsanalyse
Strategiske 
alternativer Risikostrategi Porteføljeforvaltning

Kontrol og 
evaluering

Analyse og fastlæggelse af rammer

Virksomheden + Energi Danmark Securities.

Udførelse – Securities
Energi Danmark Securities under
overvågning af virksomheden. 
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Årsrapporten pr. 31. december 2020 for Energi 
Danmark Securities A/S er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 
B-virksomheder. 

I lighed med den hidtidige regnskabspraksis for Energi 
Danmark Securities A/S har værdiansættelsen af 
finansielle kontrakter pr. 31. december 2020 taget ud-
gangspunkt i markedsværdi tilsvarende regnskabspraksis i 
finansielle virksomheder og Energi Danmark A/S.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at 
de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til 
dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der 
er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskriv-
ninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 
skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsyn-
ligt, 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.

Omregning af fremmed valuta     
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved 
første indregning til transaktionsdagens kurs. 
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transak-
tionsdagens 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 gældens opståen 
eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resul-
tatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Salg af finansielle produkter indgår og periodiseres i 
fuldt omfang efter leveringstidspunkt. Nettoomsætning 
måles eksklusiv moms, afgifter og rabatter ved salget. 

Finansielle instrumenter
Kontrakter indgået til økonomisk sikring indregnes til 
markedsværdien på balancedagen. Såvel realiserede 

som urealiserede gevinster og tab indregnes i resul-
tatopgørelsen. Positive og negative markedsværdier 
af finansielle instrumenter præsenteres som finansielle 
kontrakter i balancen.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt 
sociale omkostninger og pensioner m.v. til selskabets 
personale.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til 
salg, markedsføring, reklame, it, administration, lokaler 
m.v. Endevidere omfatter posten af- og nedskrivninger 
på anlægsaktiver samt realiseret fortjeneste og tab på 
afhændelse af anlægsaktiver.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter 
og kursreguleringer vedrørende værdipapirer, gæld og 
transaktioner i fremmed valuta.

Selskabsskat og udskudt skat
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og kon-
cernens øvrige danske datterselskaber. Den beregnede 
skat af årets resultat omkostningsføres i resultatop-
gørelsen under ”Skat af årets resultat”. I samme post 
føres reguleringer vedrørende tidligere års beregnede 
skat. Energi Danmark A/S er administrationsselskab for 
sambeskatningen i koncernen. 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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. Ændring i udskudt skat som følge af 
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og 
forpligtelser.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris 
med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt om-
kostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivning sker lineært over aktivernes forventede 
brugstid, baseret på følgende vurderinger af aktivernes 
forventede levetid:

Driftsmateriel og inventar mv. 3-5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlæg-
saktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. 
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Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsak-
tiver vurderes årligt for indikationer på værdiforrin-
gelser ud over det, som udtrykkes ved afskrivninger. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
under afskrivninger.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, 
foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages 
nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne 
er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som 
genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af 
nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra 
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender, som omfatter tilgodehavender ved 
salg og andre tilgodehavender, måles til amortiseret ko-
stpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 
forventede tab. Der nedskrives efter individuel vurdering 
til imødegåelse af forventede tab.

Finansielle kontrakter
Noterede finansielle kontrakter baseret på kraft, indgået 
som led i kommerciel afdækning, er målt til den notere-
de markedsværdi på balancedagen. Teoretisk beregnet 
markeds- eller handelsværdi af uafviklede finansielle 
kontrakter pr. balancedagen er indregnet i balancen 
under ”Finansielle kontrakter”. 

Præsentation af finansielle kontrakter vises brutto i 
balancen, dog foretages modregning såfremt der juridisk 
er modregningsret og der løbende foretages modregning 
ved betaling.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital
Virksomhedskapital består af den af ejeren indbetalte 
selskabskapital. Foreslået udbytte indregnes som 
en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den 
ordinære generalforsamling. Udbytte, som forventes 
udbetalt for året, vises som en særskilt post under 
egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til lever-
andører samt anden gæld, måles til amortiseret 
kostpris. Medarbejderforpligtelser måles til 
nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse

Noter I tkr. 2020 2019

Omsætning 34.210 19.157

Resultat af finansielle instrumenter netto -29.261 26.291

Bruttoresultat 4.949 45.448

1 Personaleomkostninger -9.472 -10.109

Andre driftsomkostninger -10.579 -9.920

Resultat af ordinær primær drift -15.102 25.419

2 Andre finansielle indtægter 1.272 244

Andre finansielle udgifter -13 -20

Ordinært resultat før skat -13.843 25.643

3 Skat af ordinært resultat 3.045 -5.644

Årets resultat -10.798 19.999

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte 0 5.877

Overført resultat -10.798 14.122

I alt -10.798 19.999

Balance - Aktiver

Noter I tkr. 31/12 2020 31/12 2019

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 110 143

Materielle anlægsaktiver i alt 110 143

Anlægsaktiver i alt 110 143

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.587 14.188

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 187.179 133.254

Udskudt skatteaktiv 3.046 1

Andre tilgodehavender 498 460

Deposita 540 527

4 Finansielle kontrakter 87.180 55.569

Tilgodehavender i alt 280.030 203.999

Likvide beholdninger 0 7.632

Omsætningsaktiver i alt 280.030 211.631

Aktiver i alt 280.140 211.774
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balance - passiver

Noter I tkr. 31/12 2020 31/12 2019

Egenkapital

Virksomhedskapital 69.332 69.332

Overført resultat 119.870 130.668

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 5.877

Egenkapital i alt 189.202 205.877

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 28.528 3.091

Anden gæld 813 2.081

4 Finansielle kontrakter 61.597 725

Gældsforpligtelser i alt 90.938 5.897

Passiver i alt 280.140 211.774

5 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

6 Nærtstående parter

noter

Noter I tkr. 2020 2019

1 Personaleomkostninger

Gager og lønninger 6.700 7.843

Pensioner 1.393 1.249

Andre omkostninger til social sikring 1.379 1.017

9.472 10.109

Gennemsnitligt antal medarbejdere 10 9
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noter noter

Noter I tkr. 2020 2019

2 Andre finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter 2 0

Renteindtægter til tilknyttet virksomheder 1.270 244

1.272 244

3 Skat af ordinært resultat

Aktuel skat 0 5.636

Udskudt skat -3.045 8

-3.045 5.644

Noter I tkr. 31/12 2020 31/12 2019

4 Finansielle kontrakter

Finansielle kontrakter præsenteres brutto i balancen, dog foretages modregning såfremt  
der er juridisk modregningsret og der løbende foretages modregning ved betaling.

Finansielle kontrakter består af elkontrakter og valutaafdækninger. Ved en ændring på 5% i henholdsvis elpris og valutakurs vil det have en 
P/L-effekt på 0,4 mio. DKK for elkontrakter og valutaafdækninger.

I tkr. Brutto Modregnet
Værdi  

pr. 31/12 2020 Brutto Modregnet
Værdi  

pr. 31/12 2019

Finansielle kontrakter, 
aktiver 709.927 622.747 87.180 542.301 486.732 55.569

Finansielle kontrakter, 
passiver -684.344 -622.747 -61.597 -487.457 -486.732 -725

Total 25.583 0 25.583 54.844 0 54.844
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noter noter

Noter I tkr. 31/12 2020 31/12 2019

5 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtigelser

Huslejeforpligtigelse 650 628

Eventualforpligtelse vedrørende samhæftelse på selskabsskat mv.:
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat 
fremgår af årsrapporten for Energi Danmark A/S, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter 
endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter 
og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb. 

6 Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse
Energi Danmark A/S                                                                                            Moderselskab

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernregnskabet for moderselskabet

Energi Danmark A/S CVR: 17 22 58 98                                                              Hjemsted: Aarhus
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Energi Danmark Securities A/S 
Sundkrogsgade 21, 2. sal 
2100 København Ø.

Tlf. +45 35 44 04 04 
Fax +45 35 43 04 70 
E-mail eds@energidanmark.dk 
www.energidanmark.com
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