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Yritystiedot

Hallitus

Toimitusjohtaja/Konsernin johtaja
Jørgen Holm Westergaard, 
Hallituksen puheenjohtaja

Talousjohtaja Henning Müller Carlsen, 
Hallituksen varsinainen jäsen

Myyntijohtaja Peter Lønbro Lehm
Hallituksen varsinainen jäsen

Yrityksen johto

Jukka Hormaluoma
Toimitusjohtaja 

Yhtiökokous

Yhtiökokous 18. maaliskuuta, 2011

Henning Müller Carlsen

Jukka HormaluomaPeter Lønbro Lehm

Jørgen Holm Westergaard

Energi Danmark A/S on toiminut pohjoismaisella sähkömarkkina-alueella vuodesta 1998 lähtien ja tänä 
päivänä yhtiöllä on johtava markkina-asema Tanskassa.
Energia Myynti Suomi Oy on tärkeä askel tullaksemme täysin pohjoismaiseksi sähkömarkkinatoimijaksi.  
 
Energia Myynti Suomi Oy aloitti toiminnan 2009 ja se oli toinen tärkeä etappi toiminnallemme sen jälkeen, 
kun vuonna 2007 otimme ensimmäisen askeleen pohjoismaisessa laajentumisstrategiassamme perusta-
malla ruotsalaisen yhtiömme Energi Försäljning Sverige Ab:n. Jatkoimme laajentumista perustamalla vuoden 
2010 lopulla Energi Salg Norge AS:n Norjaan. Voimme perustellusti kutsua itseämme täyden palvelun 
pohjoismaiseksi sähköntoimittajaksi ja voimme palvella kaikkia asiakkaitamme Skandinaviassa yhteispo-
hjoismaisella konseptilla. 

Tulimme Suomeen jäädäksemme ja tehdäksemme parhaamme aidon kilpailun lisääjänä suomalaisilla 
sähkömarkkinoilla. Asiakkaamme ovat yritykset, jotka haluavat tehokkaan ja sitoutuneen kumppanin suurilla
resurseilla. Haluamme ansaita paikkamme pitkäjänteisenä ja vakaana yhteistyökumppanina.
Energia Myynti Suomi Oy:ssä kaikki työntekijät ovat suomalaisia ja alansa parhaita ammattilaisia taustatu-
kenaan Energi  Danmark A/S:n käyttöjärjestelmät, ja missiomme on lisätä aidosti kilpailua, joka saavutetaan  
neuvonnan, tuen ja oikeiden hintojen avulla. 

Kiitos luottamuksesta  - odotamme hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä kanssanne. 

Jørgen Holm Westergaard
Hallituksen puheenjohtaja 
Visio

Energia Myynti Suomi Oy:n visio on olla Suomen 
paras energiayhtiö.  Haluamme olla asiakkaamme 
luotettava kumppani ja tärkeä osa yritys- ja yh-
teisöasiakkaidemme arvoketjussa vapautuneiden 
energiamarkkinoiden mahdollisuuksia hyödynnet-
täessä.

Liikeidea

Energia Myynti Suomi Oy:n liikeidea on kasvat-
taa yritys- ja yhteisöasiakkaidemme kilpailukykyä 
tarjoamalla ensiluokkaista neuvontaa, tukea ja 
energiaa oikeaan hintaan. Olemme asiakkai-
demme tehokas ja luotettava kumppani, jolla on 
joustavat ratkaisut asiakkaan tarpeisiin. 
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Yritystiedot
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 Energia Myynti Suomi Oy on uudenlainen 
toimija energiamarkkinoilla. Asiakkaamme 
ovat yritykset, jotka haluavat tehokkaan ja 
sitoutuneen kumppanin suurilla resursseilla; 
toimijan, joka aidosti lisää kilpailua 
suomalaisella energiamarkkinalla. Tuen ja 
resurssit takaa omistajamme, Energi Danmark 
A/S, joka on Tanskan suurin sähkökaupan 
toimija yli miljoonalla asiakkaallaan ja yli 40 % 
markkinaosuudellaan. 

2010

Ensimmäinen kokonainen toimintavuosi 
yrityksen historiassa oli menestys ja ylitti kaikki 
odotukset ja tavoitteet.

Toimitetun sähkön määrä vuoden lopussa 
oli yli 1,2 TWh. Asiakasmäärä kasvoi 
kymmenkertaiseksi ja organisaatiokin kasvoi 
siten, että vuoden lopussa asiakkaitamme 
palvelemassa meitä on viisi henkilöä.

Vaikka tuotevalikoimaamme otimmekin useita 
uusia tuotteita kuluvana vuonna, emme silti jää 
laakereille lepäämään, vaan pyrimme jatkuvasti 
kehittämään uusia ratkaisuja asiakkaidemme 
tarpeisiin.  

Jokaisen sähkön käyttäjän tärkein kysymys 
on kuinka ja mistä sähköä jatkossa tulee 
hankkia. Tärkeimpiin kysymyksiin tulee 
jokaisen asiakkaan löytää vastaukset omista 
lähtökohdistaan. Kuinka ja mistä saan energiani 
edullisimmin? Voiko energian kustannuksia 
ennustaa ja miten voi sovittaa hankintamallin 
omaan budjetointiprosessiin?

Pohjoismaisella sähkömarkkinalla hinnat 
muuttuvat nopeasti ja ennalta arvaamattomasti. 
Siksi on tärkeää määritellä omaan tilanteeseen 
ja omiin lähtökohtiin sopiva energian 
hankintastrategia. Me teemme yhteistyötä 
asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisen 
energiastrategian luomisessa ja voimme 
ylpeänä todeta asiakkaidemme olevan 
tyytyväisiä kumppanuuteemme.

Laaja tuotevalikoimamme mahdollistaa 
asiakkaillemme varmasti parhaan mahdollisen 
ratkaisun energian hankintaan sekä sen 
hallinnoimiseen.

Tarkoituksenamme on kasvaa ja edelleen 
kehittää palveluitamme niin, että pystymme 
entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme 
aina pienasiakkaasta muihin energiayhtiöihin.

Asiakkaanamme sinun tulee ainoastaan tehdä 
päätös siitä miten aktiivinen energia-asioissasi 
haluat olla. Haluatko tehdä päätökset energian 
hankinnasta itse vai annatko kokeneille 
salkunhaltijoillemme valtuuden hoitaa koko tai 
osaa energiasalkustasi itsenäisesti. Tämän 
päätöksen jälkeen löydämme varmasti 
kustannustehokkaan ja toimivan ratkaisun 
tarpeisiisi.

Energia Myynti Suomi Oy Salkunhallinta

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 
tehokkaan pääsyn sähkömarkkinoille, trading-
tiimin tuen sekä kattavat markkina-analyysit. 
Tytäryhtiömme Energi Danmark Förvaltning 
A/S toimii salkunhallintapalveluidemme 
tuottajana asiakkaillemme. Kokeneen tiimimme 
joukossa on myös Suomalainen salkunhoitaja. 
Salkunhoitotiimimme hoitaa ainoastaan 
asiakkaidemme salkkuja eikä tiimi ota omaa 
positiota lainkaan eli näin taataan asiakkaalle 
paras mahdollinen tulos salkunhallinnassa. 
Energia Myynti Suomi toimii markkinoilla osana 
asiakkaan tehokasta energian hankintaa. 
Meidän intohimona on sovittaa energian 
hankinta jokaisen asiakkaamme tarpeisiin, 
yksilöllisen riskiprofiilin mukaan.  Haluamme 
olla asiakkaallemme pitkäaikainen kumppani ja 
kasvattaa asiakkaamme kilpailukykyä. Energi 
Danmark Förvaltning A/S:llä on markkinoista 
pitkä kokemus ja viime vuonna hoidossamme 
olevien asiakassalkkujen keskimääräinen 
sähkön hinta oli 15% spot-hintaa edullisempi.

Toimintamme ja tuotteemme
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Energi Danmark A/S konsernilla on 
ainutlaatuinen näköalapaikka pohjoismaiseen 
ja Eurooppalaiseen sähkömarkkinaan, sillä 
olemmehan näiden kahden markkinan 
risteyskohdassa. Tämä pakottaa meidät 
aina olemaan tietoisia hinnan kehittymisestä 
kaikilla markkina-alueilla niin Euroopassa kuin 
Suomessakin, sillä markkinahinta määräytyy 
entistä enemmän sähköjärjestelmän tilasta 
sekä hinnoista Keski-Euroopassa.

Salkunhallinnan tarkoitus on lisätä varmuutta 
ja näin ollen pienentää riskejä, joille 
sähkömarkkinatoimijat markkinoilla altistuvat. 
Sähkö- sekä muita energiamarkkinoita 
jatkuvasti seuraamalla ja analysoimalla 
voidaan löytää kulloinkin hintoihin vaikuttavat 
tekijät. Kehitämme jatkuvasti riskienhallinta-
mallejamme sekä suojausstrategioitamme, 
jotta pystymme paremmin vastaamaan hinnan 
muutoksiin joko dynaamisella tai staattisella 
suojaamisella. Asiakkaan niin halutessa 
voimme olla mukana luomassa asiakkaalle 
yksilöllistä riskienhallintamallia.

Energia Myynti Suomi Strategia

Kiinteähintainen strategia toimii kuten 
salkunhallinta, mutta Energia Myynti Suomi 
ottaa kantaakseen enemmän asiakkaansa 
riskejä. Asiakas voi kiinnittää hintaansa tai 
purkaa suojauksiaan Energia Myynti Suomen 
ollessa kauppojen vastapuolena. Asiakkaalla 
on mahdollisuus muuttaa positiotansa helposti 
ja joustavasti markkinatilanteen muuttuessa, 
hintaa tai määrää korjaamalla. Asiakas 
tekee kiinnityksistä tai niiden purkamisesta 
itsenäisesti päätökset, mutta henkilökuntamme 
on aina valmiina antamaan markkinatilanteesta 
oman näkemyksensä.

Energia Suomi SähköPooli

Omistajamme Energi Danmark A/S on jo 
vuodesta 2001 menestyksekkäästi tarjonnut 
asiakkailleen SähköPoolia. Tänä päivänä 
Poolissa olevien asiakkaiden volyymi on 

yli 2 TWh. Energia Myynti Suomen kautta 
on Pooli nyt tarjolla myös asiakkaillemme 
Suomessa. Poolin kautta asiakkaat, joiden 
volyymiä yksinään ei vielä ole mahdollista 
hoitaa itsenäisenä salkkuna pääsevät 
nauttimaan ammattimaisesta salkunhoidosta. 
Poolissa asiakkaan sähkön hinta määräytyy 
yksilöllisen profiilikustannuksen sekä Pooliin 
tehtyjen hinnan kiinnitysten summana. Pooli 
on yksinkertainen ja helppo tapa hankkia 
markkinasähköä edullisemmin ja pienemmällä 
riskillä.

Energia Myynti Suomi FinanssiPooli

Hyödynnä osaamistamme ja 
ammattitaitoamme. Monelle yritykselle 
toimiminen Sähköpörssi Nord Poolissa on pois 
suljettu vaihtoehto, siksi tarjoamme suurille ja 
keskisuurille asiakkaillemme FinanssiPoolia. 
Toimimme Poolin tiimoilta tiiviissä yhteistyössä 
konsernin salkunhallintayksikön kanssa. 
Valitessanne Poolin takaamme, että saatte 
energianne parhaaseen mahdolliseen hintaan 
pienimmällä mahdollisella panostuksella. 
Tuotteen avulla saatte mahdollisuuden 
hyödyntää markkinoita kaikessa laajuudessaan 
edulliseen hintaan.  

Energia Suomi Markkina

Asettaako sähköyhtiönne sähkön hintanne? 
Haluaisitteko aina saada sähköä sen hetken 
parhaaseen hintaan ja annatte hinnan 
pohjautua Pohjoismaisessa Sähköpörssissä 
kaupattuun sähköön? Energia Suomen kautta 
saatte sähköä, joka on aina markkinahintaista. 
Hinnan päälle laitamme pienen marginaalin. 
Energia Suomen pohjoismainen konsepti 
takaa sen, että olemme tehokkaita ja näin ollen 
edullisia.

Yritykselle, jonka fokus ja intressit eivät 
ole nopeasti muuttuvan sähkömarkkinan 
seuraaminen eikä sähkö ole oleellinen 
kustannus toiminnassa, Energia Suomen 
Markkina on tehokas ja edullinen vaihtoehto. 

Toimintamme
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Yhteistyössä Energia Suomen kanssa pääsette 
hyödyntämään Sähkömarkkinan laskut, mutta 
hinnanmuutokset ovat sähkömarkkinalla 
nopeita ja voimakkaita. Energia Suomen 
Markkinalla pohjoismainen markkina määrittää 
sähkön hinnan eikä Teidän tarvitse itse 
huolehtia mistään.

Energia Suomi Kiinteä 

Onko sähkön hinnalla suuri merkitys 
liiketoiminnallenne? 

Vaihteleeko sähkön hinta mielestänne 
kohtuuttomasti? 

Energia Suomi tarjoaa yhteistyökumppaneilleen 
tähän ongelmaan perinteistä ja turvallista 
tuotetta, Energia Suomi Kiinteä.

Yritykselle, joka haluaa tietää mitä sähkö tu-
levaisuudessa tulee maksamaan, jotta liike-
toiminnan jatkuva seuraaminen, suunnittelu ja 
kehittäminen on mahdollisimman järkevää ja 
tehokasta eikä aikaa tai vaivaa riitä markkinan 
jatkuvaan seuraamiseen, on Energia Suomen 
Kiinteä-hintainen tuote hyvä vaihtoehto. 
Esimerkiksi kolmen vuoden sopimus antaa hy-
vän lähtökohdan pidemmän aikavälin suunnitte-
lemiseen liiketoiminnan kehittämisessä.

Jos markkinahinta on tällä hetkellä liian korkea, 
on Teillä mahdollisuus ostaa markkinahintaista 
sähköä, kunnes hinnat ovat mielestänne oi-
kealla tasolla ja silloin siirtyä kiinteähintaiseen 
sopimukseen Energia Suomen kanssa.

Energia Suomi Kombi

Haluatteko sähkösopimuksen, joka tarjoaa sekä 
turvallisuutta, että vakautta ja samalla jousta-
vuutta? Energia Suomen Kombi on tuote, joka 
räätälöidään teidän tarpeisiinne juuri sopivaksi.

Energia Suomen Kombilla on mahdollista 
yhdistää vakaus ja turvallisuus sähkön hankin-
nassa, mutta säilyttää myös joustavuus. Teillä 
on mahdollista saada yhdistettyä kaikki elemen-

tit mitä markkinoilla on saatavilla, hyödyntää 
markkinahintaa (Markkina-tuote), mutta samalla 
myös saavuttaa turvallisuutta ja vakautta (Kiin-
teä-tuote) sähkönhankinnassanne. Kombiin on 
mahdollista sisällyttää myös Energia Suomen 
Pooli. Yhdessä nämä kolme tuotetta mahdollis-
tavat markkinoiden tehokkaan hyödyntämisen. 
Kun Pooli jakaa riskiä, antaa Kiinteä turvaa ja 
Markkina mahdollistaa markkinoilla tapahtuvien 
heilahdusten hyödyntämisen.

Energia Myynti Suomi Online

Työskentelemme kovasti rakentaaksemme 
kotisivustostamme helpon kommunikointikana-
van asiakkaillemme. Perinteisen sähköpostilla 
toimitetun markkinakatsauksen voi pian käydä 
lukemassa kotisivuiltamme silloin kun se itselle 
sopii. Sivuiltamme voi seurata markkinainfor-
maatiota sekä analyysejä tulevasta. Lisäämme 
sivustollemme myös yksilöllisen raporttiosion, 
jossa asiakas voi koska tahansa tarkistaa säh-
kön kulutuksensa, hinnat nyt ja tulevaisuudessa 
käyttöpaikkakohtaisesti tai yrityksen tasolla. 
Kaikki raportit on myös mahdollista siirtää Exce-
liin myöhempää käsittelyä varten.

Hallinto

Jotta pystymme olemaan asiakkaillemme 
kilpailukykyinen vaihtoehto, olemme hioneet 
hallintomme hienosti toimivaksi kokonaisuudek-
si. Asiakkaillemme nimetään aina yksi kontak-
tihenkilö, joka hoitaa koko asiakasta koskevan 
prosessin, aina myyjänvaihdosta ja raportoin-
nista laskutukseen saakka.  

Ota yhteyttä niin rakennamme sinun tarpeisiisi 
sopivan tavan hankkia energiaa!

Toimintamme
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Toimintakertomus

Hallitus ja Energia Myynti Suomi Oy:n toimitusjohtaja esittävät tilinpäätöksen tilikaudelta 01.01.-31.12.2010.

OMISTUSSUHTEET
Energia Myynti Suomi Oy, joka sijaitsee Vantaalla, Suomessa, on Energi Danmark A/S:n 100 % omistama 
tytäryhtiö. Konsernin emoyhtiö Energi Danmark A/S sijaitsee Århusissa, Tanskassa, ja se vastaa konserni-
tilinpäätöksestä. 

Energia Myynti Suomi Oy:n osakepääoma on eur 2.500.000,-, koko omapääoma on eur 4.942.298,71 EUR.

Energia Myynti Suomi Oy varmistaa Energi Danmark A/S:n kautta tulevaisuuden asiakassitoutuvuuden käyt-
täen apuna rahoitusinstrumentteja, jotka liittyvät pörssikauppaan pohjoismaisessa sähköpörssissä NordPool 
ASA:ssa, molemminpuolisen sopimuksen kautta. 

Yhtiön ja emoyhtiön välisissä liiketapahtumissa käytetään siirtohinnoittelua, jotta tiedetään näkyvät kustan-
nukset ja osoitetaan oikea hinta niille palveluille, joita yhtiö ostaa Energi Danmark A/S:lta. Hallitukselle ei ole 
maksettu mitään korvausta vuoden aikana. 

TOIMINTA JA TÄRKEÄT TAPAHTUMAT
Ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on ollut menestys Energia Myynti Suomi Oy:lle. Yhtiö saavutti sille 
asetetut tavoitteet hienosti. Edelleen tulemme työskentelemään siten, että olemme  paras sähkömarkkinatoi-
mija  Suomessa ja tulemme olemaan merkittävä toimija pohjoismaisella sähkömarkkinalla. 
Vuoden 2011 aikana liikevaihdon odotetaan kasvavan kaksinkertaiseksi vuoteen 2010 verrattuna.

Vuoden aikana yhtiö hoiti itsenäisesti fyysisen sähkökaupan. Tase muodostui erittäin hyväksi vaihtelun olles-
sa alle 10 %. 
 
RISKIENHALLINTA JA KIRJANPIDON PERIAATTEET
Energia Myynti Suomi Oy tulee käymään sähkökauppaa yritysasiakkaiden ja julkishallinnon kanssa, ja jotta 
hallitsemme  ne riskit, mitä tämän tyyppiseen toimintaan liittyy, tulemme käyttämään finanssityökaluja  pie-
nentääksemme riskejä. Tämä hoidetaan emoyhtiöstä käsin. 

Emoyhtiö Energi Danmark A/S:lla on polittiikkana varmistaa tulevat transaktiot, jotka liittyvät olemassa oleviin 
fyysisiin sopimuksiin ja rahoitussopimuksiin sekä valuuttariskeihin, jotka liittyvät osto- ja myynti- sopimuksiin 
siten, että laskettu marginaalikate suurimmassa osassa tapauksista voidaan lyödä lukkoon, kun sopimus teh-
dään. Yhtiö tekee energiakauppaa pohjoismaisessa sähköpörssissä NordPoolissa yhteistyökumppanimme 
Energiameklarit Oy:n kautta. 

Noudattaen emoyhtiön kirjanpitoperiaatteita,  IAS 39 mukaan, arvostaa yhtiö tilinpäätöksen päiväyksen mu-
kaisesti olemassa olevat sopimukset markkina-arvoon riippuen tulevista ostoista ja myynneistä.

TULOS
Yrityksen tulos oli odotettua parempi. Tilikauden voitto ennen veroja on 464.406,01 EUR. Vuonna 2010 yhtiö 
sai vakaan aseman ja sopimusten arvo saavutti 1,3 TWh määrän. Tulevaisuuden menestyksen tulee ta-
kaamaan toimintatapamme yhdessä joustavien ratkaisujen kanssa sekä sitoutuneen ja ammattitaitoisen 
henkilökunnan avulla.   

EHDOTUS TULOKSEN  KÄSITTELYSTÄ 
Hallitus ja toimitusjohtaja ehdottavat yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 382.635,10 EUR kirjataan ta-
seeseen oman pääoman lisäykseen. 
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Tuloslaskelma

    

Not Summa  EUR   2010 2009

 

Liiketoiminnan tuotot   

 Nettoliiketulos   11.154.938,32 0,00

1 Tulos rahoituksellisist instrumenteista  900.233,82  17.375,60 

Liiketoiminnan tuotot  12.055.172,14  17.375,60 

Liiketoiminnan kulut 

 Energian osto  -10.982.547,95 0,00

3 Muut ulkopuoliset kulut  -222.317,57  -87.042,56 

2 Henkilöstökulut  -323.829,38  -72.238,42 

4 Suunnitelman mukaiset poistot  -62.362,00  -7.802,00 

Liiketoiminnan kulut  -11.591.056,90  -167.082,98 

Liiketoiminnan tulos  464.115,24  -149.707,38 

Rahoitustuotot  ja -kulut 

 Korkotulot  2.899,01  42,47 

5 Korkokulut  -2.608,24  -1.650,97 

Rahoitustuotot ja -kulut  290,77  -1.608,50 

Tulos rahoituserien jälkeen  464.406,01  -151.315,88 

Tilinpäätöserät 0,00 0,00

Tulos ennen veroja  464.406,01  -151.315,88 

6 Tuloverot -81.770,91 0,00

Tilikauden tulos  382.635,10  -151.315,88 
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Tase

    

Not Summa  EUR   31/12 2010 31/12 2009

 

VASTAAVAA

Käyttöomaisuus

 Aineettomat hyödykkeet

7 Ennakkomaksut, atk-ohjelmat  167.544,30  182.329,31 

Aineettomat hyödykkeet  167.544,30  182.329,31 

  

Aineelliset hyödykkeet

8 Kalusto ja atk-laitteisto  115.087,54  55.587,86 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä  115.087,54  55.587,86 

Käyttöomaisuus yhteensä  282.631,84  237.917,17 

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset  3.590.258,53 0,00

Saamiset konsernilta  240.932,83 0,00

Muut saamiset  7.195.250,64 16.950,71

Talletukset  30.023,61 0,00

9 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot  926.750,17  22.106,98 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  11.983.215,78  39.057,69 

Lyhytaikaiset sijoitukset

Kassa ja pankki  1.070.995,62 4.628.556,29

Vaihtuvat vastaavat yhteensä  13.054.211,40  4.667.613,98 

VASTAAVAA YHTEENSÄ  13.336.843,24  4.905.531,15 
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Tase

    

Not Summa EUR   31/12 2010 31/12 2009

 

VASTATTAVAA

10 Oma pääoma

Sidottu oma pääoma

 Osakepääoma ( 250.000 osaketta)  2.500.000,00  2.500.000,00 

 2.500.000,00  2.500.000,00 

Vapaa oma pääoma

Oman pääoman rahasto  2.214.000,00  2.214.000,00 

Edellisten tilikausien tappio  -154.336,39  -3.020,51 

Tilikauden tulos  382.635,10  -151.315,88 

  2.442.298,71  2.059.663,61 

Oma pääoma yhteensä  4.942.298,71  4.559.663,61 

VIERAS PÄÄOMA

Ostovelat  1.875.447,03  14.246,07 

Velat konserniyritykselle  5.587.312,48  317.590,28 

Verovelka  81.770,91 0,00

Muut velat  750.056,56  5.779,35 

Rahasto  80.595,70 0,00

11 Siirtovelat ja saadut ennakot  19.361,85  8.251,84 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  8.394.544,53  345.867,54 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  13.336.843,24  4.905.531,15 

Asetetut vakuudet ei ole  ei ole

  

 Vastuusitoumukset  ei ole  ei ole 
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Rahoituslaskelma

    

 Belopp i EUR   2010 2009

 

Nettoliikevaihto  12.055.172,14  17.375,60 

 Kulut  -11.528.694,90  -159.280,98 

Liiketoiminnan kassavirta ennen    
 oman pääoman muutoksia  526.477,24  -141.905,38 

Liiketuloksen muutos:

Liiketoiminnan saamisten lisäys/vähennys  -11.944.158,09  -36.657,69 

Liiketoiminnan velkojen lisäys/vähennys  7.966.906,08  340.448,71 

Liiketoiminnan kassavirta  -3.450.774,77  161.885,64 

Saadut korot  2.899,01  42,47 

Maksetut korot  -2.608,24  -1.650,97 

Liiketoiminnan kassavirta  -3.450.484,00  160.277,14 

Maksetut verot 0,00 0,00

Liiketoiminnan kassavirta  -3.450.484,00  160.277,14 

Hankinnat, atk-ohjelmat  -22.707,99  -182.329,31 

Hankinnat, kalusto ja atk-laitteistot  -84.368,68  -63.389,86 

Kassavirta investoinneista  -107.076,67  -245.719,17 

Pääoman lisäys 0,00  4.704.000,00 

Rahoituksen kassavirta 0,00  4.704.000,00 

Tilikauden kassavirta  -3.557.560,67  4.618.557,97 

Kassa ja pankki 1.1.  4.628.556,29  9.998,32 

Kassa ja  pankki 31.12.  1.070.995,62  4.628.556,29 
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Liitetiedot

Yleiset kirjanpitoperiaatteet

Vuositilinpäätös on tehty  Kirjanpitolain mukaan ja noudattaen Kirjanpitolautakunnan säännöksiä. 
Niissä tapauksissa, joissa puuttuu yleinen Kirjanpitolautakunnan ohjeistus, on tapaukset käsitelty 
Kirjanpitolautakunnan suositusten mukaan. 

Arvostusperiaatteet

Varat, varaukset  ja velat on arvostettu hankinta-arvoon, jos ei muuta ole mainittu. 

Tulojen kirjaus 

Yhtiö kirjaa tuotot nimellisarvoon (laskun summa), jos yhtiö saa suorituksen toimituksen yhteydessä.
Vähennykset tehdään annetuista alennuksista. 
Korko kirjataan tuloksi, kun on todettu, että yhtiö tulee saamaan taloudellista hyötyä liittyen transaktioihin  
sekä siihen, että tulot voidaan laskea luotettavalla tavalla. 
Korkotulo kirjataan noudattaen koron määrää, joka antaa tarkan kuvan kysymyksessä olevasta tapauksesta. 

Yhtiön emoyhtiöllä, Energi Danmark A/S, on politiikkana suojata tulevat transaktiot, jotka liittyvät fyysisiin
sopimuksiin ( mm. sopimus, jossa tarkoitus ostaa ja/tai myydä energiaa) ja finanssisopimuksiin
(mm. sopimus, jolla pyritään ostamaan ja/tai myymään) sekä valuuttakurssiriskeihin liittyen olemassa
oleviin osto- ja myyntisopimuksiin siten, että laskettu kateosuus on suurimmalta osin lyöty lukkoon, kun
sopimus on tehty. Tämän vaikutuksesta kirjataan olemassa olevat fyysiset ja finanssisopimukset 
markkina-arvoon ja muutos tästä kirjataan tuloslaskelmaan. 

Emoyhtiön kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen IAS 39 ohjeistusta, kirjataan yhtiössä tilinpäätös-
päiväyksen mukaan olevat sopimukset, koskien tulevia energian ostoja ja myyntejä, kuten finanssi-
instrumentit, ja arvostetaan nämä markkina-arvoon. Tämä tarkoittaa, että eur 917.609 EUR  sisältyy tilinpää-
tökseen
31.12.2010 (17.375 EUR per 31.12.2009)  liittyen realisoimattomiin voittoihin kohdassa ”Siirtosaamiset ja 
maksetut ennakot”.

Rahoitusinstrumentit

Yhtiö suojaa emoyhtiön kautta tulevat asiakkaiden sitoumukset johdannaisinstrumenteilla NordPoolin 
pörssikaupan kautta  ja kahdenvälisillä termiinisopimuksella. 
Johdannaisinstrumentteja, termiini-, optio- ja swap-sopimuksia, hyödynnetään riskien kattamiseksi
valuuttamuutoksissa ja korkoriskeille altistumisessa. 
Tehdyt sopimukset, jotka liittyvät energian ostoon ja myyntiin kirjataan rahoitussopimuksiin sen mukaan, 
mitä on kohdassa ”Tulojen kirjaus”.
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Liitetiedot

Termiinisopimukset, sopimus liittyen tuleviin transaktioihin (energian osto ja myynti) , kirjataan 
ensisijaisesti hankintamenon mukaisesti ja toissijaisesti tilinpäätöspäivän  markkina-arvoon. 
Sekä realisoidut että realisoimattomat voitot ja tappiot tuloskirjataan juoksevasti. 
Arvostus perustuu virallisiin NordPoolin ja Nasdaqin hintanoteerauksiin per 30.12.2010. 

Palkkiot ja kulut sekä suorat liiketoimintakulut muun muassa liittyen finanssisopimuksiin , kirjataan
sopimushetken mukaan. Positiiviset ja negatiiviset markkina-arvot liittyen finanssi-instrument-
teihin kirjataan taseessa jaksotuseriin. 

Taseen erä ” Siirtosaamiset ja maksetut ennakot” per 31.12.2010 eur 917.609 EUR on realisoitumattomiin
arvonnousuihin  liittyviä energian osto/myynti sopimuksia kuten termiinisopimukset ja optiot. 

Aineettomat  hyödykkeet

Atk-ohjelmien menot  on aktivoitu, koska niillä on merkittävää arvoa yhtiölle tulevaisuudessa.
Atk-ohjelmat on räätälöity yhtiön toimintaa varten. Laskettu taloudellinen elinikä on 4 vuotta. 

Poistoperiaatteet hyödykkeille 

Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat alkuperäiseen hankintahintaan ja on laskettu käyttöajan mukaan.
Alla poistoajat.
Yllä mainittujen poistojen ja verotuksellisten poistojen ero kirjataan kumulatiivisena ylipoistona, joka
sisältyy tilinpäätössiirtoihin. 

Aineettomat hyödykkeet

Atk-ohjelmat      4 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Tietokoneet      4 vuotta
Kalusto       4 vuotta
 

Saamiset

Saamiset on arvostettu erikseen niiden syntymishetken arvoon. 

Rahat

Rahat ja ulkomaanvaluutan määräiset velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin
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Liitetiedot

Vero

Kokonaisvero muodostuu kauden  verosta ja laskennallisesta verosta. 

Verot kirjataan tuloslaskelmaan, paitsi jos päätransaktio kirjataan suoraan omaan pääomaan, johon liittyvä 
verovaikutus on kirjattu omaan pääomaan. Kauden vero on vero, joka maksetaan tai saadaan kyseisenä 
vuotena. Tähän kuuluu myös edellisten kausien vero.

Laskennallinen vero lasketaan tilinpäätöspäivän väliaikaisista eroista kertomalla saamisten ja velkojen kirjan-
pidon arvojen ja verotusarvojen välinen ero tuloveroprosentilla.

Laskennallisia verosaamisia vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista ja verotuksen alijäämävähennyksistä 
kirjataan vain sen verran, että ne vastaavat todennäköisesti verotuksessa hyödynnettävissä olevaa osuutta.

Konsernitiedot

Yritys on Energi Danmark A/S:n täysin omistama tytäryhtiö.
Energi Danmark A/S CVR-nr 17225898, kotipaikka Århus, Danmark. 
Energi Danmark A/S vastaa konsernikirjanpidosta. 

Energi Danmark A/S omistaa 250.000 kpl  Energia Myynti Suomi Oy:n osakkeita. 
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Not Summa EUR   2010 2009

1 Tulos rahoituksellisista instrumenteista

Realisoimattoman markkina-arvon lisäys

rahoitussopimuksista       

 1.1.  -17.375,00 0,00

 31.12.   917.608,82  17.375,60 

Tilikauden muutos  900.233,82  17.375,60 

   

Olemassa olevien energian osto- ja myyntisopimusten katetuotto 
lasketaan sopimuksen tekohetken ajankohdan mukaan. 
Sopimus kirjataan markkina-arvoon ja muutokset kirjataan 
tuloslaskelmaan.  
Määrä voi kasvaa tai vähentyä, jos sopimuksessa mainittu 
volyymi muuttuu merkittävästi alkuperäisestä. 

2 Palkka- ja henkilöstökustannukset

 Palkat ja muut korvaukset  -267.229,02  -60.387,00 

 Sosiaalikustannukset   -56.600,36  -11.851,42 

Yhteensä  -323.829,38  -72.238,42 

   

Palkka ja henkilöstökustannukset koskevat vain Suomea.

Hallituksen jäsenyydestä ei ole maksettu palkkiota. 

 

3 Maksut ja kustannukset tilintarkastajille 

KPMG

Tilintarkastus  -4.500,00  -5.391,50 

Muut kulut 0,00  -6.402,40 

Yhteensä  -4.500,00  -11.793,90 
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Not Summa EUR   2010 2009

4 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

 Atk-ohjelmat  -37.493,00 0,00

Kalusto ja atk-laitteet  -24.869,00  -7.802,00 

Yhteensä   -62.362,00  -7.802,00 

 

5 Korkokustannukset ja muut erät 

 Korkokulut, konsernin sisäiset  -2.608,24  -1.360,00 

Muut korkokulut 0,00  -290,97 

Yhteensä  -2.608,24  -1.650,97 

6 Vero tilikauden tuloksesta

 Tilikauden vero -81.770,91 0,00

Yhteensä -81.770,91 0,00

7 Atk-ohjelmat

Kumulatiivinen hankinta-arvo

 Tilikauden  alussa  182.329,31 0,00

 Uushankinnat  22.707,99  182.329,31 

  205.037,30  182.329,31 

Kumulatiiviset poistot suunnitelman mukaan

Tilikauden alussa 0,00 0,00

Tilikauden poistot  -37.493,00 0,00

 -37.493,00 0,00

Kirjanpidon arvo tilikauden lopussa  167.544,30  182.329,31 
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Not Summa i EUR   31/12 2010 31/12 2009

8 Kalusto ja atk-laitteet

Kumulatiivinen hankinta-arvo 

 Tilikauden alussa  63.389,86 0,00

 Uushankinnat  84.368,68  63.389,86 

  147.758,54  63.389,86 

Suunnitelman mukaiset poistot kum.

Tilikauden alussa  -7.802,00 0,00

Tilikauden poistot  -24.869,00  -7.802,00 

 -32.671,00  -7.802,00 

Kirjanpidon arvo tilikauden lopussa  115.087,54  55.587,86 

       

       

9 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Rahoitussopimusten realisoimaton markkina-

arvo  917.608,82  17.375,00 

Muut erät  9.141,35  4.731,98 

Yhteensä  926.750,17  22.106,98 

10 Oma pääoma

Osakepääoma Vapaa  
omapääoma 

 Pääoman muutokset 

Tilikauden alussa  2.500.000,00  2.214.000,00 

Lisäys

Edellisten vuosien tappio  -154.336,39 

Tilikauden tulos  382.635,10 

Tilikauden lopussa  2.500.000,00  2.442.298,71 

 



Sivu 21Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010

 

    

Not Summa EUR   31/12 2010 31/12 2009

11 Siirtovelat ja saadut ennakot

Palkat ja palkansivukust  19.361,85  8.251,84 

Yhteensä  19.361,85  8.251,84 

 
Energia Myynti Suomi Oy
Y-tunnus 2116967-3

Helsinki,  2. helmikuuta, 2011

Jørgen Holm Westergaard Henning Müller Carlsen

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varsinainen 
jäsen 

Peter Lønbro Lehm Jukka Hormaluoma
Hallituksen varsinainen jäsen Toimitusjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänä päivänä annettu tilintar-
kastuskertomus.
KPMG Oy Ab
 

 
Marcus Tötterman
KHT - CGR
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Tilintarkastuskertomus 

    TILINTARKASTUSKERTOMUS - Käännös

Energia Myynti Suomi Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Energia Myynti Suomi Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.2010 – 31.12.2010. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 
Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista 
virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata 
vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 
luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa 
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsinki 28. helmikuuta 

KPMG Oy Ab

Marcus Tötterman

KHT
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Energia Myynti Suomi Oy
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 Vantaa
Finland
Tel: +358 20 765 9970
E-mail: jh@energiasuomi.fi
Web:   www.energiasuomi.fi

Virallinen tilinpäätös löytyy kotisivuilta:
www.energiasuomi.fi  

www.energidanmark.dk


