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Energi Viborg Forsyning A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.
december 2017 for Energi Viborg Forsyning A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viborg, den 20. april 2018
Direktion

Christian Hagelskjær
Direktør

Bestyrelse

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl

Martin Sanderhoff

Anders Korsbæk Jensen

Ove Kent Jørgensen
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Energi Viborg Forsyning A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Energi Viborg Forsyning A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Energi Viborg Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 revisionen af årsregnskabet. Vi er
uafhængige af selskabet i overensstemmelse 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
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 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 årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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
årsregnskabet 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 årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 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
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 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 omstændighederne, 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
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

*

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 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.

Skive, den 20. april 2018
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33771231

Henrik Holst
Statsautoriseret revisor
mne9397
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Telefon
Telefax
E-mail
Hjemmeside
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Hjemsted
Regnskabsår

Energi Viborg Forsyning A/S
Industrivej 15
8800 Viborg
89292929
89292939
forsyning@energiviborg.dk
www.energiviborg.dk
25604849
5. september 2000
Viborg
1. januar 2017 - 31. december 2017

Bestyrelse

Allan Clifford Christensen, Formand
Peter Juhl
Martin Sanderhoff
Anders Korsbæk Jensen
Ove Kent Jørgensen

Direktion

Christian Hagelskjær, Direktør

Revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Resenvej 81
7800 Skive
CVR-nr.: 33771231
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Energi Viborg Forsyning A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive elhandel.
Udvikling i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på
-452.221 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en balancesum på 17.612.978 kr., og
en egenkapital på 9.280.504 kr.
Resultatet er i overensstemmelse med det budgetterede resultat og anses af ledelsen som
tilfredsstillende.
Selskabet har i 2017 haft som mål at fastholde og udbygge positionen på markedet for elsalg.
Med den øgede konkurrence i markedet er der konstant fokus på at have attraktive produkter, som kan
tiltrække kunder. I Energi Viborg Forsyning er der i 2017 tilkommet et nyt produkt ”Intro-El”, hvor nye
kunder tilbydes gratis abonnement, en lav el-pris og gratis klima-el i 6 måneder. Efter 6 måneder overgår
kunden til det af selskabets øvrige produkter, der passer kunden bedst.
Udviklingen af nye tiltag og nye produkter forventer vi at fortsætte i 2018, hvor vi fortsat vil have fokus på
at være et seriøst elhandelsselskab med attraktive og gennemsigtige produkter uden skjulte gebyrer.
Selskabet køber el hos Midtjysk Elhandel A/S, der er et handelsselskab, som Energi Viborg Forsynings
moderselskab Energi Viborg A/S ejer i fællesskab med Verdo A/S.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Vedrørende usikkerhed ved indregning og måling bemærkes det, at der i lighed med tidligere år ikke er
foretaget endelig saldoafregning for regnskabsåret og for året forinden. Endelig afregning sker på baggrund af refiksering af elhandlernes andele af det samlede områdeforbrug i netselskabernes forsyningsområder. Refiksering sker ca. 1½ år efter regnskabsperiodens afslutning.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets
finansielle stilling.
Forventninger til fremtiden
Der forventes et mindre underskud i selskabet i 2018.
Selskabets navn er foreslået ændret ved en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 20. april 2018.
Selskabet vil herefter hedde Energi Viborg Strøm A/S.
Aktionærforhold
Selskabet ejes 100 % af Energi Viborg A/S, CVR-nr. 21 82 25 31, Industrivej 15, 8800 Viborg.
Energi Viborg Forsyning A/S' årsrapport indgår i koncernregnskabet for Energi Viborg A/S.
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Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:
Hovedtal er i tusinder.

Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste
Resultat af primær drift (EBITA)
Finansielle poster netto
Resultat før skat og ekstraord.
poster
Skat
Årets resultat
Balance
Egenkapital i alt
Aktiver i alt
Indtjeningsgrad (EBITDA-margin)
(%)
Egenkapitalens forrentning (ROE)
(%)
Afkastningsgrad (%)
Aktivernes omsætningshastighed
Soliditetsgrad (%)

2017

2016

2015

2014

2013

4.419
-583
3

5.173
1.264
29

3.996
1.240
-152

2.881
-35
148

3.421
700
8

-580
128
-452

1.293
-285
1.009

1.088
-256
833

112
-27
85

708
-177
531

9.281
17.613

9.733
29.694

8.724
13.768

7.892
10.607

7.807
9.261

-2,68

6,06

6,22

-0,15

2,47

-4,76
-2,18
0,92
52,69

10,93
6,16
0,96
32,78

10,02
10,68
1,64
63,37

1,08
1,37
2,39
74,40

7,00
7,70
2,94
84,30
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Energi Viborg Forsyning A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det, som følge af en tidligere begivenhed, er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter årets fakturerede salg incl. periodiseringer fra de fakturerede årsopgørelser primo og ultimo.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion,
herunder omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, produktionslønninger, andre eksterne
omkostninger samt af- og nedskrivninger på produktionsanlæg og maskiner.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt reklameomkostninger.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, kontantrabatter mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder, som ikke hører under selskabets ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets
ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige
værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Energi Viborg A/S samt 5 øvrige koncernselskaber. Den
aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning af tilgodehavender fra salg af varer og
tjenesteydelser indregnes såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt i resultatopgørelsen (lagerprincippet).
Værdipapirer
Obligationer måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til dagsværdi.
Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventet tab på debitorer i Energi Viborg A/S, som selskabet bærer
risikoen for.
Hensatte forpligtelser, som forventes indfriet senere end et år fra balancedagen, måles til nutidsværdien af
de forventede betalinger. Andre hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i
resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen for selskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme
vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende
gæld.
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for
værdiændringer.

Nøgletal
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger &
Nøgletal 2013”.

Indtjeningsgrad EBITDA-margin) (%)

=

Resultat før afskrivninger x 100
Nettoomsætning

Egenkapitalens forrentning (%)

=

Årets resultat X 100
Gennemsnitlig egenkapital

Afkastningsgrad

=

(Driftsresultat + Finansielle indtægter) x 100
Gennemsnitlig aktiver

Aktivernes omsætningshastighed

=

Nettoomsætning
Gennemsnitlig aktiver

Soliditetsgrad (%)

=

Egenkapital i alt x 100
Aktiver i alt

EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation) er defineret som driftsresultatet tillagt årets afskrivninger på eventuelle immaterielle anlægsaktiver.
Investeret kapital er defineret som nettoarbejdskapital tillagt den regnskabsmæssige værdi af materielle
og immaterielle anlægsaktiver samt akkumulerede afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver og fratrukket andre hensatte forpligtelser og langfristede driftsmæssige forpligtelser.
Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Tilgodehavende
og skyldig selskabsskat samt likvide beholdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen.
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Resultatopgørelse

Note
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Driftsresultat

2017
kr.

2016
kr.

4.418.883

5.173.488

-495.521
-4.506.347
-582.985

-604.133
-3.305.289
1.264.066

Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

1
2

66.284
-63.069
-579.770

74.808
-45.798
1.293.076

Skat af årets resultat
Årets resultat

3

127.549
-452.221

-284.560
1.008.516

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
Resultatdisponering

4
-452.221
-452.221

1.008.516
1.008.516
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Balance 31. december 2017
2017
kr.

2016
kr.

975.093
93.280
89.357
2.747.158
3.904.888

5.237.491
55.088
0
0
5.292.579

Obligationer
Værdipapirer og kapitalandele

8.072.878
8.072.878

8.078.249
8.078.249

Likvide beholdninger

5.635.212

16.322.711

Omsætningsaktiver

17.612.978

29.693.539

Aktiver

17.612.978

29.693.539

Note
Aktiver
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

5
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Balance 31. december 2017

Note

2017
kr.

2016
kr.

5.000.000
4.280.504
9.280.504

5.000.000
4.732.725
9.732.725

424.000
424.000

250.400
250.400

7.889.526
12.948
0
6.000
7.908.474

6.651.443
9.854.906
209.648
2.994.417
19.710.414

7.908.474

19.710.414

17.612.978

29.693.539

Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Egenkapital

6

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

7

Gældsforpligtelser
Passiver

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Nærtstående parter

8
9
10
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Pengestrømsopgørelse

2017
kr.

2016
kr.

Årets driftsresultat
Øvrige reguleringer
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.
Pengestrøm fra drift før finansielle poster
Renter, netto
Pengestrømme fra ordinær drift
Betalt selskabsskat
Pengestrøm fra driftsaktivitet

-582.985
173.600
1.515.240
-11.592.292
-10.486.437
3.215
-10.483.222
-209.648
-10.692.870

1.264.066
98.400
-4.784.092
16.917.422
13.495.796
29.010
13.524.806
-385.740
13.139.066

Ændringer i likvider
Likvider, primo
Likvider, ultimo

-10.692.870
24.400.960
13.708.090

13.139.066
11.261.894
24.400.960

5.635.212
8.072.878
13.708.090

16.322.711
8.078.249
24.400.960

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
Værdipapirer medtaget som likvider
Likvider i alt
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Noter
2017

2016

66.284
66.284

74.808
74.808

63.069
63.069

45.798
45.798

-89.357
-38.192
-127.549

339.648
-55.088
284.560

-452.221
-452.221

1.008.516
1.008.516

93.280
93.280

55.088
55.088

55.088
38.192
93.280

0
55.088
55.088

1. Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

2. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3. Skat af årets resultat
Beregnet selskabsskat
Regulering af udskudt skat

4. Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

5. Udskudte skatteaktiver
Det udskudte skatteaktiv vedrører:
Hensættelse til tab på debitorer

Udskudte skatteaktiver primo
Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen
Udskudte skatteaktiver ultimo

6. Egenkapitalopgørelse
Aktiekapital
5.000.000
0
5.000.000

Egenkapital primo
Forslag til årets resultatdisponering

Overført
resultat
4.732.725
-452.221
4.280.504

I alt
9.732.725
-452.221
9.280.504

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.
2017

2016

0
6.000
6.000

2.663.082
331.335
2.994.417

7. Anden gæld
Periodiseret energisalg
Andre skyldige omkostninger
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Noter
8. Eventualforpligtelser
Energi Viborg Forsyning A/S har indgået kontrakt med Midtjysk Elhandel A/S, Randers om køb af el for
2018.
Sambeskatning
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Energi Viborg A/S som administrationsselskab.
Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012
for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

10. Nærtstående parter
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Energi Viborg Forsyning A/S:
Energi Viborg A/S, Industrivej 15, 8800 Viborg, der er modervirksomhed.
Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, der er virksomhedsdeltager i Energi Viborg A/S.
Energi Viborg Forsyning A/S' årsrapport indgår i koncernregnskabet for Energi Viborg A/S.
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