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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
ED Business Support A/S 
Tangen 29 
8200 Aarhus N 
 
CVR-nr.:      40 63 30 57 
Regnskabsperiode:  1. januar - 31. december 
Stiftet:       28. juni 2019 
Hjemsted:     Aarhus

Bestyrelse
 > Jørgen Holm Westergaard, formand

 > Jesper Nybo Stenager

 > Peter Lønbro Lehm

Direktion
 > Jesper Nybo Stenager

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

Hovedbank
Nordea Bank Danmark A/S

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den 2. maj 2022

Jørgen Holm Westergaard Jesper Nybo Stenager

Peter Lønbro Lehm Thomas Bech Pedersen 
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for regnskabsåret  1. januar - 
31. december 2021 for ED Business Support A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende 
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selsk-
abets aktiviteter for 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godken-
delse. 
 
Aarhus, den 2. maj 2022.

 
 

Direktion
Jesper Nybo Stenager

Adm. direktør

Bestyrelse
Jørgen Holm Westergaard

Formand

Peter Lønbro Lehm

Bestyrelsesmedlem

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesper Nybo Stenager

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for B-selskabet for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis (”regnskabet”). 

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revi-
sionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i 
overensstemmelse med International Ethics Standards 
Board for Accountants’ internationale retningslinjer for 
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 
disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

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 
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.

den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerEN i ED BUSINESS SUPPORT a/s
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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 revisions-
handlinger 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 
relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

> Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 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 
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer 
under revisionen.

Aarhus, den 2. maj 2022 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
   

Christine Tveteraas 
statsautoriseret revisor                                  
mne34341  

Kenneth Damsgaard Sørensen 
statsautoriseret revisor                                  
mne47923
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LEDELSESBERETNING  
2021

THOMAS BECH PEDERSEN 
COO i ED Business Support

EFTERSPØRGSLEN TIL 
NYE PRODUKTER I BIO-

PLATFORMEN DRIVES 
IKKE KUN AF DEN GRØNNE 

OMSTILLING, MEN OGSÅ 
AF ET MERE OG MERE 

VOLATILT MARKED, HVOR 
KRAVENE TIL AFDÆKNING 

OG RISIKOSTYRING 
BLIVER MERE OG MERE 

INDLYSENDE.  

Fokus i 2021 har været det videre arbejde med at kom-
mercialisere vores systemplatform og onboarding samt 
videreudvikling af vores systemplatform og ydelser. De 
mest markante tilføjelser har været udvikling af marked-
skommunikation til den ny finske datahub (idriftsat den 
22. februar 2022) samt udvikling og implementeringen 
af en end-to-end-løsning af vores kunders PPA’er og 
Fastmængde. 

Datahub FInland

Den finske TSO, Fingrid, har vedtaget, at markedskom-
munikationen i det finske el-marked skal styres via en 
datahub, akkurat som det er gjort i både Danmark og 
Norge. Den finske datahub går i drift ultimo februar 
2022. 

PPA’ER

Mange større selskaber/kunder har eller er igang med at 
lave PPA-aftaler, og hos ED Business Support ønsker vi 
at supportere de systemkrav, dette medfører, samt gøre 
det muligt også for mindre selskaber/kunder at indgå 
som anpart i PPA-aftaler.

Vi kan tilbyde vores kunder at håndtere deres PPA’er 
sammen med deres normale el-afregning, uafhængig af 
om det er en PPA-aftale, der er lavet med 3. part eller 
med ED-Group. Vi kan i vores platform håndtere afreg-
ningen af såvel PPA-aftale som realiseret forbrug på 
målepunktsniveau. Det betyder, at vi kan lave en simpel 
og transparent afregning på målepunktsniveau, der 

inkluderer både PPA-aftale og kundens andre el-aftaler, 
for både mindre kunder med få målepunkter til helt store 
kunder – hvor den største pt. er på mere end 13.000 
målepunkter. 

Fakturering af Fastmængde-produkter

Efterspørgslen til nye produkter i BIO-platformen 
drives ikke kun af den grønne omstilling, men også 
af et mere og mere volatilt marked, hvor kravene til 
afdækning og risikostyring bliver mere og mere ind-
lysende. Vores platform tilbyder nu at kunne afregne 
produkter, hvor ”præmier” til profil og volumenflek-
sibilitet ikke er inkluderet, altså hvor slutkunde og 
el-leverandør ønsker at dele risiko for en mere ”skarp 
pris”. Det vil sige afregning af en fastmængde til aftalt 
pris, som fordeles på kundens realiserede forbrug og 
på målepunktsniveau. 

Vi har med de seneste krav og forventninger til et 
moderne afregningssystem fået bekræftet, at vores 
platform er både skalerbar og fleksibel for udvikling og 
implementering af nye produkter og afregningsmod-
eller, der kræves i forbindelse med både den grønne 
omstilling og de nye krav, el-leverandører har til et 
meget mere volatilt og ”risikabelt” marked. 

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udvikling, vedligeholdelse og han-
del med IT-ydelser og dermed beslægtet virksomhed.
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Årsrapporten pr. 31. december 2021 for ED Business 
Support A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnsk-
abslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med 
tilvalg af enkelte regler i klasse C.

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.

Der er enkelte reklassifikationer i sammenligningstallene. 
Det har ikke haft betydning på resultat eller egenkapital.

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.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til 
kursen på transaktionsdagen. 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og 
indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i 
forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 
indirekte produktion, salg, distribution, administration, 
lokaler m.v. 

Bruttoresultat
Bruttoresultat opgøres med henvisning til årsregnskab-
slovens § 32 som et sammendrag af nettoomsætning 
og andre eksterne omkostninger.

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

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger 
på anlægsaktiver samt realiseret fortjeneste og tab på 
afhændelse af anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af 
sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hoved-
aktivitet, herunder avance og tab ved salg af immateri-
elle og materielle 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. Andel Holding A/S er administrationsselskab for 
sambeskatningen i koncernen.  

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. 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, der er indregnet i balancen måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Indregnede omkostninger til færdiggjorte udviklingsprojekter 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Omkostninger til færdiggjorte udviklingsprojekter af-
skrives lineært over aktivernes forventede forbrugstid, 
baseret på aktivernes forventede levetid. Dog maksimalt 
10 år.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostnin-
ger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug.

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, foretag-
es nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis 
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til gen-
indvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi 
anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapi-
talværdi. 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.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører 
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, der i al 
væsentlighed svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse

Noter I tkr. 2021 2020

Bruttoresultat 34.388 26.207

1 Personaleomkostninger -18.916 -20.027

Af- og nedskrivninger -13.354 -5.552

Resultat af ordinær primær drift 2.118 628

Finansielle indtægter 103 6

2 Finansielle omkostninger -177 -27

Ordinært resultat før skat 2.045 607

3 Skat af ordinært resultat 1.289 883

Årets resultat 3.334 1.490

Forslag til resultatdisponering

Reserve for udviklingsomkostninger 10.178 68.936

Overført resultat -6.844 -67.446

I alt 3.334 1.490

Balance - Aktiver

Noter I tkr. 31/12 2021 31/12 2020

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter 101.428 88.380

Immaterielle anlægsaktiver i alt 101.428 88.380

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 60

Materielle anlægsaktiver i alt 0 60

Anlægsaktiver i alt 101.428 88.440

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 179 619

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 6.233

Udskudt skatteaktiv 2.172 884

Andre tilgodehavender 444 19

Tilgodehavender i alt 2.795 7.755

Omsætningsaktiver i alt 2.795 7.755

Aktiver i alt 104.222 96.195
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balance - passiver

Noter I tkr. 31/12 2021 31/12 2020

Egenkapital

Virksomhedskapital 10.000 10.000

Reserve for udviklingsomkostninger 79.114 68.936

Overført resultat 4.726 11.570

Egenkapital i alt 93.840 90.506

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.413 75

Gæld hos tilknyttede virksomheder 4.160 0

Anden gæld 4.810 5.614

Gældsforpligtelser i alt 10.382 5.689

Passiver i alt 104.222 96.195

4 Eventualposter

5 Nærtstående parter

noter

Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Reserve for 
 

udviklingsomkostninger Overført resultat I alt

Egenkapital 1/1 10.000 68.936 11.570 90.506

Årets udviklingsomkostninger 0 10.178 0 10.178

Årets resultat 0 0 -6.844 -6.844

Egenkapital 31/12 10.000 79.114 4.726 93.840

Noter I tkr. 2021 2020

1 Personaleomkostninger

Gager og lønninger 15.939 17.064

Pensioner 2.651 2.637

Andre omkostninger til social sikring 325 326

18.916 20.027

Gennemsnitligt antal medarbejdere 44 45

2 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, pengeinstitutter 0 19

Renteomkostninger til tilknyttet virksomheder 40 0

Andre finansielle omkostninger 137 8

177 27

3 Skat af ordinært resultat

Aktuel skat 0 0

Udskudt skat 1.289 883

1.289 883

4 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat 
fremgår af årsrapporten for Andel Holding 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.       

5 Nærtstående parter

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernregnskabet for moderselskabet, som er 
mindste koncern, selskabet indgår i.

Energi Danmark A/S CVR: 17 22 58 98 Hjemsted: Aarhus
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ED Business Support A/S 
Tangen 29  
8200 Aarhus N

Tlf. +45 87 42 62 62 
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www.energidanmark.com
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