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Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for perioden 
8. september 2009 – 31. december 2010 for Energi Danmark Vind A/S.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Der er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pen-
gestrømme for perioden 8. september 2009 - 31. december 2010.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 
for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for selska-
bets finansielle stilling. 

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, den 28. februar 2011

Direktion

Hans H. Hensberg

Bestyrelse

Jørgen Holm Westergaard
formand

Henning Müller Carlsen
næstformand 

Hans Chr. Smedegaard
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Påtegninger

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejeren i Energi Danmark Vind  A/S

Vi har revideret regnskabet for Energi Danmark 
Vind A/S for perioden 8. september 2009 – 
31. december 2010, side 11-25. Regnskabet 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultat-
opgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 
pengestrømsopgørelse og noter. Regnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst 
ledelsesberetningen, der udarbejdes efter års-
regnskabsloven, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og 
aflægge et regnskab, der giver et retvisende bil-
lede i overensstemmelse med årsregnskabslo-
ven. Dette ansvar omfatter udformning, imple-
mentering og opretholdelse af interne kontroller, 
der er relevante for at udarbejde og aflægge et 
regnskab, der giver et retvisende billede uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinforma-
tionen skyldes besvigelser eller fejl samt valg 
og anvendelse af en hensigtsmæssig regn-
skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæs-
sige skøn, som er rimelige efter omstændig-
hederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at 
udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder 
en retvisende redegørelse i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført vores revision i overensstemmelse med 
danske revisionsstandarder. Disse standarder 
kræver, at vi lever op til etiske krav samt plan-
lægger og udfører revisionen med henblik på 
at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet 
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå 
revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der 
er anført i regnskabet. De valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
deringen af risikoen for væsentlig fejlinforma-

tion i regnskabet, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor interne kontroller, der er 
relevante for selskabets udarbejdelse og aflæg-
gelse af et regnskab, der giver et retvisende 
billede, med henblik på at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke med det formål at udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af selskabets 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte 
regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn 
er rimelige samt en vurdering af den samlede 
præsentation af regnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbe-
hold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et 
retvisende billede af selskabets aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 
samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsperioden 8. sep-
tember 2009 – 31. december 2010 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennem-
læst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den gennem-
førte revision af regnskabet. Det er på denne 
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne 
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med regnskabet.

Århus, den 28. februar 2011

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren P. Nielsen
statsaut. revisor
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Selskabsoplysninger

Energi Danmark Vind A/S
Åhave Parkvej 27
8260  Viby

Telefon: 87 42 62 67
Telefax: 87 42 62 63
Hjemmeside: www.energidanmark.dk
E-mail:  hhh@energidanmark.dk

CVR-nr.: 32 44 68 25
Stiftet:  8. september 2009
Hjemsted: Århus Kommune

Bestyrelse

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard
Bestyrelsesformand

Økonomidirektør Henning Müller Carlsen
Næstformand

Direktionsassistent Hans Chr. Smedegaard
Bestyrelsesmedlem

Direktion
Hans H. Hensberg
Direktør

Revisor
Statsaut. revisor Søren P. Nielsen
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25
8100  Århus C

Advokat
Gorrisen Federspiel

Hovedbank
Nordea Bank Danmark A/S

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 
den 18. marts 2011

Hans Chr. Smedegaard Hans H. Hensberg

Henning Müller CarlsenJørgen Holm Westergaard

Kort om selskabet

Energi Danmark Vind etablerer nye vindkraft-
anlæg i hele Danmark.

Energi Danmark Vind tilbyder nye og nuværen-
de forbrugskunder i Energi Danmark at deltage 
i udbygningen af ny vindkraft-kapacitet i Dan-
mark, enten via aftag af VE produktionen fra de  
nye projekter eller ved at deltage med direkte 
ejerskab af vindprojekterne.
 

Idriftsatte møller pr 31.12.2010:

• Antal: 18

• Installeret ny kapacitet i alt: 41,950 MW
 
• Gennemført kapacitet i 2010: 33,30 MW

• Forventet samlet årsproduktion af VE strøm: 
123.166.000 kWh.

Vi er i Energi Danmark Vind A/S  stolte af vores 
bidrag til leverancen af  god og miljøvenlig 
strøm i el-nettet svarende til 26.205 husstande.
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Hoved- og nøgletal

mio.kr. 2009/10 
Hovedtal
Nettoomsætning 205,0
Bruttoresultat 14,5
Resultat af ordinær primær drift 14,9
Resultat af finansielle poster 0,1
Periodens  resultat før skat 15,0
Skat -3,7
Periodens  resultat efter skat 11,3

Balancesum 535,2
Heraf til investering i anlægsaktiver 219,2
Egenkapital 61,4

Pengestrøm fra driftsaktiviteten investeringsaktiviteten 404,1
Pengestrøm til investeringsaktiviteten -219,2
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten 50,1
Pengestrøm i alt 235,0

Nøgletal
Overskudsgrad (EBITA) 7,3
Bruttomargin 7,1
Soliditetsgrad 11,5
Egenkapitalforrentning før skat N/A
Egenkapitalforrentning efter skat N/A

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 1
Antal medarbejdere pr. 31. december 2010 1,5

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 
2010”.  Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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Hovedaktivitet og formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med 
vindenergi, herunder at opføre, opkøbe og eje 
portefølje af vindmøller, handle med vindmøl-
ler og vindproduktion samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed.

Selskabet er etableret den 8. september 2009.

Baggrund

Energi Danmark A/S ønsker via datterselskabet 
Energi Danmark Vind A/S at bidrage til udbyg-
ningen af Vedvarende Energi, til gavn for miljøet 
og for koncernens kunder.

Energi Danmark Vind A/S har til dato deltaget 
i implementering af en række større og mindre 
vindprojekter i Danmark. Energi Danmark Vind 
A/S har i den forbindelse samarbejdet med en 
række af landets mest erfarne fagfolk inden ud-
vikling af vindprojekter i Danmark.

Med vores viden og indsigt samt vores gode 
netværk, ønsker vi at bidrage til udbygningen af 
vedvarende energikilder i Skandinavien.

Lokal forankring af vindmølle projekter står højt 
på Energi Danmark Vind A/S dagsorden. 

Denne forankring ser vi gennem moderselskabet 
Energi Danmark A/S  aktionærkreds som er en 
række  Danske energi selskaber og Net forsy-
nings selskaber. 

Hovedaktivitet og formål

Aktionærernes ejerkreds er andelshavere / 
aftagere i det område hvor at net selskabet har 
forsyningspligten.

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR er en integreret del af alle Energi Danmark 
Vind A/S’ aktiviteter.

Politiken har til formål at sikre, at områder som 
menneskerettigheder, miljø, arbejdsmiljø og 
sikkerhed bliver varetaget på en etisk forsvarlig 
måde i alle de aktiviteter, Energi Danmark Vind 
er involveret i og omfatter ligeledes nultolerance 
overfor bestikkelse, returkommission o.l. 

”Vi gør, hvad vi siger, og holder hvad vi lover” 

De etiske regler og retningslinier, også kaldet 
”Code of Conduct”, beskriver de minimumskrav, 
der stilles til firmaets medarbejdere, leverandører 
og øvrige samarbejdspartnere. 

For en mere uddybende beskrivelse af koncer-
nens CSR-politik henvises til koncernregnskabet 
samt koncernens hjemmeside: 

www.energidanmark.dk. 
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Ledelsesberetning

År 2010 har været en succes for Energi Dan-
mark Vind A/S, der i 2010 havde en omsætning 
på 205 mio. kr. og et resultat på 11,3 mio. kr. 

EDV ønsker med sin viden, netværk og indsigt 
at bidrage til udbygningen af ny vindkraft i det 
danske net og etablerer derfor nye vindkraftan-
læg i hele Danmark.

EDV ønsker desuden at vise både evne og
vilje til at bidrage aktivt til et samfund med 
mindre forbrug af fossile brændsler - en vær-
diskabelse, der ligger højt på Energi Danmark 
koncernens dagsorden.

Energi Danmark ønsker gennem EDV at tilbyde
kunderne en mulighed for aktiv stillingtagen til 
vigtigheden af udbygningen af ny vedvarende 
energi – enten via aftag af den producerede 
mængde vedvarende energi fra de nye projek-
ter eller ved at deltage med direkte ejerskab 
i projekterne. Derfor kan nye og nuværende 
forbrugskunder i Energi Danmark aktivt deltage 
i udbygningen af ny vindkraftkapacitet i Dan-
mark.

EDV tager Folketingets mål om at mindske den
fossilbaserede energi alvorligt og har derfor 
valgt at tage aktiv del i udbygningen af nye ved-
varende energikilder.

EDV’s overordnede målsætning:

• At skabe et stabilt afkast over en længere-
varende periode på ca. 15 %

• At øge den grønne profil for Energi Dan-
mark, selskabets aktionærer og for kunder-
ne i de respektive selskaber

• At deltage aktivt i udbygningen af vedva-
rende og rene energikilder, fortrinsvist i 
ejerkredsens netområder 

• At drive en portefølje af rentable og veldrev-
ne vindmøller

• At kunne tilbyde vindmøller til aktionærer 
på efterspørgsel herom, fortrinsvist i eget 
netområde

• At kunne levere vedvarende energi direkte 
til selskabets kunder fra egne anlæg

• At fokusere alene på udvikling af ny vind-
kraft på ”nye sites” 

• At fokusere på nærhed og dermed placerin-
ger af on-shore vindmøller i Danmark

• At optimere indtjening og samtidig mini-
mere risici, idet de producerede mængder 
afhændes og balanceres direkte i Energi 
Danmark-regi.
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Ledelsesberetning

Siden etableringen i 2009 har EDV succesfuldt
gennemført vindprojekter i samarbejde med 
flere udviklingsselskaber og underleverandører. 

I det forgangne år har EDV således i samar-
bejde med underleverandører implementeret 
ny vindkraftkapacitet i det danske elnet med 
en forventet årlig produktion på 101.166 MWh, 
hvilket svarer til forbruget i 21.524 husstande. 

Pr. 31. december 2010 har EDV således idrift-
sat 18 vindmøller. EDV betegner derfor resulta-
tet for 2010 som særdeles tilfredsstillende såvel 
i forbindelse med succesfuld gennemførelse 
af projekterne samt på økonomisiden, og EDV 
bidrog i 2010 positivt til Energi Danmark kon-
cernens årsregnskab. 

Udsigter for fremtiden

Fremtiden ser lys ud, idet EDV har sikret sig 
adgang og rettigheder til nye projekter, hvilket 
giver selskabet en reel mulighed for at kunne 
øge EDV’s bidrag til udbygningen af nye vedva-
rende energikilder med over 50 % i 2011.

EDV vil desuden på sigt have mulighed for at 
servicere Energi Danmarks datterselskaber i re-
sten af Norden med profilering på de respektive 
markeder gennem aktiv stillingtagen til vedva-
rende energi.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter 
regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder, som vil 
kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

Resultatdisponering

Periodens resultat, 11.266 tkr., foreslås dispo-
neret således:
Overført overskud til næste år, 11.266 tkr.

Kapitalforhold

Af selskabets balancesum på 535.178 tkr. 
udgør egenkapitalen 61.391 tkr., svarende til en 
soliditetsgrad på 11,5 %.
Selskabets aktiekapital udgør nom. 50.000 tkr.
Energi Danmark koncernens egenkapital udgør 
pr. 31. december 2010 722,3 mio. kr.

Ejerforhold

Energi Danmark Vind A/S er et 100 procent ejet 
datterselskab af Energi Danmark A/S.  
Aktionærerne i Energi Danmark A/S fremgår af 
årsrapporten for Energi Danmark A/S.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten pr. 31. december 2010 for Energi 
Danmark Vind A/S er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for 
klasse C-virksomheder (stor).

Energi Danmark Vind A/S’s  værdiansættelse af 
finansielle kontrakter pr. 31. december 2010 har 
taget udgangspunkt i markedsværdi tilsvarende 
regnskabspraksis i finansielle virksomheder og 
Energi Danmark A/S. 

Da det er selskabets første regnskabsår er der 
ikke opført sammenligningstal.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt 
med, at de indtjenes. Alle omkostninger indreg-
nes i takt med at de afholdes.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved 
første indregning til transaktionsdagens kurs.  
Valutakursdifferencer, der opstår mellem trans-
aktionsdagens kurs og kursen på betalings-
dagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære 
poster i fremmed valuta omregnes til balance-
dagens valutakurs.  Forskellen mellem balan-
cedagens kurs og kursen på tidspunktet for 
tilgodehavendets eller gældens opståen eller 
indregning i seneste årsregnskab indregnes i 
resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelsen

Omsætning og varekøb

Driftindtægter og –omkostninger samt køb og 
salg af vindmøller periodiseres i fuldt omfang 
efter leveringstidspunkt.  For vindmøller, som 
indkøbes med henblik på videresalg, indgår 
såvel salgs- som købspris under omsætning 
og varekøb.  Nettoomsætning måles eksklusiv 
moms, afgifter og rabatter ved salget.  Der er 

ikke foretaget opdeling af nettoomsætning på 
segmenter.

Finansielle instrumenter

Kontrakter indgået til sikring af fremtidige trans-
aktioner indregnes til markedsværdi på balan-
cedagen.  Såvel realiserede som urealiserede 
gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen.   

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostnin-
ger til salg, markedsføring, reklame, it, admini-
stration, lokaler m.v.

Afskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og finansielle omkostnin-
ger indeholder renter, kursgevinster og –tab 
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner 
i fremmed valuta.   

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabet er sambeskattet med Energi Dan-
mark A/S, Energi Danmark Forvaltning A/S  og 
Energi Danmark International A/S. Den bereg-
nede skat af årets resultat opføres i resultatop-
gørelsen under skat af årets resultat.  Der er 
anvendt en skatteprocent på 25.  Energi Dan-
mark A/S er administrationsselskab for sambe-
skatningen i koncernen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende 
aktuel skat indregnes i balancen som beregnet 
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret 
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Anvendt regnskabspraksis

for skat af tidligere års skattepligtige indkomster 
samt for betalte acontoskatter.

Under hensættelser føres udskudt skat af 
tidsmæssige forskydninger mellem  regnskabs-
mæssig og skattemæssig indtægts- og omkost-
ningsførsel.  Årets ændringer i udskudt skat 
føres i resultatopgørelsen under skat af årets 
resultat.

Et eventuelt skatteaktiv optages i balancen.
 
En realisation af aktiverne til den bogførte værdi 
vil ikke medføre et skattetilsvar eller skattetilgo-
dehavende, ud over det i note 10 anførte.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Vind-
møller, som anskaffes med henblik på at indgå 
i selskabets drift, opføres som anlægsaktiver.  
For vindmøller, som indkøbes med henblik på 
videresalg, indgår såvel salgs- som købspris 
under omsætning og varekøb.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen ind-
til det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.  

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

Driftsmateriel og inventar m.v. 5 år
Vindmøller  25 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger 
og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet.  Fortjeneste eller tab indregnes i 
resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris. 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af 
tab, hvor der vurderes at være indtruffet en 
objektiv indikation på, at et tilgodehavende er 
værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv 
indikation på, at et individuelt tilgodehavende 
er værdiforringet, foretages nedskrivning på 
individuelt niveau.   

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under 
omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkost-
ninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, 
samt markedsværdi af finansielle og fysiske 
kontrakter.

Finansielle kontrakter

Indgåede fysiske og finansielle kontrakter, ind-
gået som led i kommerciel afdækning, er målt til 
den noterede markedsværdi på balancedagen.  

Teoretisk beregnet markeds- eller handelsværdi 
af uafviklede kontrakter pr. balancedagen er 
indregnet i balancen under ”Periodeafgræns-
ning”.

Likvider

Likvider omfatter indeståender m.v. som uden 
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, 
og hvorpå der kun er ubetydelige risici for vær-
diændringer 

Likvide beholdninger i fremmed valuta er målt 
til Nationalbankens middelkurser på balanceda-
gen. 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leve-
randører samt anden gæld, måles til  nettoreali-
sationsværdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under 
forpligtelser, omfatter markedsværdi af finan-
sielle og fysiske kontrakter.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets 
pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, 
investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for 
året, årets forskydning i likvider samt selskabets 
likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsente-
res indirekte og opgøres som årets resultat før 
skat tillagt afskrivninger og nedskrivninger samt 
reguleret for ændringer i arbejdskapital samt 
betalte selskabsskatter.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfat-
ter betaling i forbindelse med køb og salg af 
anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfat-
ter ændringer i størrelse eller sammensætning 
af selskabets aktiekapital og omkostninger 
forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag 
på rentebærende gæld samt betaling af udbytte 
til selskabsdeltagerne.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger med en 
løbetid under 3 måneder, og som uden hin-
dring kan omsættes til likvide beholdninger, og 
hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdi-
ændringer.  

Likvide beholdninger i fremmed valuta er målt 
til Nationalbankens middelkurser på balanceda-
gen. 

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse 
med Den Danske Finansanalytikerforenings 
”Anbefalinger og Nøgletal 2010”. 

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøg-
letal er beregnet således:

Bruttomargin

Overskudsgrad (EBITA)

Soliditetsgrad

Egenkapitalforrentning før skat

Egenkapitalforrentning efter skat

Egenkapital ekskl. minoritetsint., ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Resultat før skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsint.

Resultat af primær drift x 100
Nettoomsætning

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsint.
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Resultatopgørelse

  
Noter I tkr.   2009/10

 
Omsætning  204.988 
Varekøb m.v.  -189.854 
Resultat af finansielle instrumenter netto  -672 
Bruttoresultat  14.462 

1 Personaleomkostninger  -1.216 
3 Andre driftsomkostninger  -388 
2 Afskrivninger  2.101 

Resultat af ordinær primær drift  14.959 
4 Andre finansielle indtægter  742 
5 Andre finansielle omkostninger  -680 

Ordinært resultat før skat  15.021 
6 Skat af ordinært resultat  -3.755 

Periodens resultat  11.266 

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat  11.266 
I alt  11.266 
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Balance - Aktiver

  
Noter I tkr.   31/12 2010

Anlægsaktiver
7 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  221.293 

Materielle anlægsaktiver i alt  221.293 
Anlægsaktiver i alt  221.293 

Omsætningsaktiver
 Tilgodehavender
8 Andre tilgodehavender  77.621 
9 Periodeafgrænsningsposter  1.274 

 78.895 
Likvide beholdninger  234.990 
Omsætningsaktiver i alt  313.885 

AKTIVER I ALT  535.178 
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Balance - Passiver

  
Noter I tkr.   31/12 2010

 
Egenkapital
Virksomhedskapital  5.000 
Overført resultat  56.391 

Egenkapital i alt  61.391 

10 Udskudt skat  11.480 

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser  209.491 
Skyldig til tilknyttet virksomhed  245.365 

11 Anden gæld  5.506 
12 Periodeafgrænsningsposter  1.945 

 462.307 
Gældsforpligtelser i alt  462.307 

PASSIVER I ALT  535.178 

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
14 Nærtstående parter
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Egenkapitalopgørelse  

Aktie-
kapital

Overkurs
ved 

emission
Overført
resultat I alt

 
 I tkr.  

Stiftelse af selskab  125 0 0  125 
Omdannelse fra ApS til A/S  4.875  45.125  50.000 

Opløsning overkursfond 0  -45.125  45.125 0

Overført via resultatdisponering 0 0  11.266  11.266 

Egenkapital ultimo  5.000 0  56.391  61.391 

Aktiekapitalen pr. 31. december 2010 består af 5.000.000 aktier á 1 kr.
Alle aktier har samme stemmerettigheder.
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Pengestrømsopgørelse

  
Noter I tkr.   2009/10

 
Bruttoresultat  14.462 
Omkostninger  -1.604 

 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital  12.858 
15 Ændring i driftskapital  383.412 

Pengestrøm fra primær drift  396.270 
Andre finansielle indtægter, betalt  742 

 Andre finansielle udgifter, betalt  -680 

Pengestrøm fra ordinær drift  396.332 
6 Sambeskatningsbidrag  7.725 

Pengestrøm fra driftsaktivitet  404.057 

Salg af materielle anlægsaktiver   113.993 
Køb af materielle anlægsaktiver   -333.185 
Pengestrøm til investeringsaktivitet  -219.192 

Aktionærer:
Aktiekapital og overkurs  50.125 
Pengestrøm fra finansieringsvirksomhed  50.125 

Periodens pengestrøm  234.990 
Likvider, primo 0

Likvider, ultimo  234.990 

   

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsrapportens øvrige bestanddele. 
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Noter

  
 I tkr.   2009/10

 
1 Personaleomkostninger
 Gager og lønninger  -1.212 

Andre omkostninger til social sikring  -4 
 -1.216 

 Gennemsnitligt antal medarbejdere  1 
Antal medarbejdere pr. 31. december 2010  1,5 

Løn, vederlag og pension m.v. til direktion er ikke oplyst, jævnfør årsregnskabslovens 
§98b, stk. 3.  Bestyrelsen har ikke modtaget vederlag.

 
2 Afskrivninger

Materielle anlægsaktiver  -2.202 
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver  4.303 

 2.101 
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Noter

  
 I tkr.   2009/10

 
3 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Samlet honorar til KPMG -50
 Honorar vedrørende lovpligtig revision  -20 

Erklæringsopgaver med sikkerhed  -30 

  -50 

4 Andre finansielle indtægter
Renteindtægter, tilknyttet virksomhed  7 
Øvrige renteindtægter  735 

 742 

5 Andre finansielle omkostninger
Renteudgifter, tilknyttet virksomhed  -325 
Øvrige renteomkostninger  -355 

 -680 

6 Årets skat
 Aktuel skat  7.725 

Udskudt skat  -11.480 
  -3.755 

Specificeres således:
Skat af ordinært resultat  -3.755 
 
Effektiv skatteprocent  25 

Refunderet sambeskatningsbidrag  -7.725 
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Noter

  
 I tkr.    

 
7 Materielle anlægsaktiver

  
Driftsma-
teriel og
inventar

 
  2009/10

I alt Vindmøller
Tilgang i perioden  358  332.827  333.185 

  Afgang i perioden 0  -110.224  -110.224 
Kostpris ultimo  358  222.603  222.961 
Afskrivninger i perioden  -36  -2.166  -2.202 
Afskrivninger, afgang 0  534  534 

 -36  -1.632  -1.668 
Regnskabsmæssig værdi ultimo  322  220.971  221.293 

  
 Afskrives over 5 år 25 år
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Noter

  

 I tkr.   31/12 2010

 

8 Andre tilgodehavender  

Merværdiafgift  75.114 

Øvrige  2.507 

  77.621 

9 Periodeafgrænsningsposter - aktiver

Urealiseret værdiregulering af renteswap  1.273 

Øvrige  1 

  1.274 

 10 Udskudt skat

Regulering af udskudt skat  11.480 

 Udskudt skat ultimo  11.480 

Hensættelse til udskudt skat vedrører:

Materielle anlægsaktiver  11.480 

11 Anden gæld

Øvrige  5.506 

   5.506 
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Noter

  
 I tkr.   31/12 2010

  
12 Periodeafgrænsningsposter - passiver

Urealiseret værdiregulering af finansielle kontrakter  1.945 
 1.945 

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Mellemværende med modparter deponeret likvide beholdninger  234.990 
 
 

14 Nærtstående parter
Energi Danmark Vind A/S’s nærtstående parter omfatter følgende:
 

Grundlag for indflydelse

Bestemmende indflydelse:
Energi Danmark A/S, Århus Moderselskab

Betydelig indflydelse:    
Jørgen Holm Westergaard Bestyrelsesformand
Henning Müller Carlsen Bestyrelsesmedlem (næstformand)
Hans Christian Smedegaard Bestyrelsesmedlem  
Hans Henrik Hensberg Direktør

Ejerforhold:

Følgende aktionærer er noteret i selskabets kapitalejerfortegnelse som ejende
minimum 5% af stemmerne eller 5% af selskabskapitalen:

Energi Danmark A/S, Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J.
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Noter

  
 I tkr.   2009/10

  
15 Ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender  -78.895 
Ændring i leverandører og anden gæld  462.307 

 383.412 
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Notater
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Notater
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Energi Danmark Vind A/S
Åhave Parkvej 27
DK-8260  Viby
Denmark
Tel: +45 8742 6262
Fax: +45 8762 6263
E-mail: ed@energidanmark.dk
Web: www.energidanmark.dk


