EY som arbejdspartner
EY Energi & Forsyning — en værdifuld samarbejdspartner
Revision og rådgivning af forsynings
virksomheder kræver indgående kendskab til
den særlovgivning, der opstiller de rammer,
som virksomhederne skal operere under.
Dertil kommer forståelse for de særlige
hensyn til offentlige eller forbrugerejede
selskaber, som i høj grad er genstand for
offentlighedens interesse.

Ud over vand, og spildevandforsyninger,
betjener vi en lang række varmeforsyninger,
elforsyninger, forbrændingsanlæg, deponi,
fjernkøling, biogas m.v. og kan derfor trække
på vores erfaringer fra andre grene af
sektoren, som minder om hinanden, men alle
er forskellige.

Vores branchegruppe har revisorbranchens
højeste aktivitetsniveau omkring vidensdeling
med forsyningsselskaber. Vi afholder
eksempelvis ofte arrangementer, der
viderebringer vores eksperters viden
til jer bl.a. gennem gå-hjem-møder og
workshops, hvor vi tager fat på forskellige
relevante emner. Medarbejderne i EY
Energi & Forsyning deltager herudover i det
lovforberedende arbejde, underviser, skriver
faglige artikler og deltager i faglige netværk,
stande og messer, udvalg m.v.

Vi udgiver ligeledes nyhedsbreve og artikler, som kan være aktuelle for jer:
Webartikler på EY’s Energi & Forsynings
hjemmeside

Kurser, workshops og gå
hjem møder

>>>

>>>

• Dybdegående artikler om faglige

Fx omhandlende:

emner og ny lovgivning

• Indberetninger for vandsektorselskaber
• Ny regulering for varmeselskaber,
indtægtsrammer m.v

• Moms- og afgiftsseminarer
• Regnskabsseminarer
• Skræddersyede indlæg for ledelse og
bestyrelse

Elektronisk
nyhedsbrev

Vandsektoren
Lovsamling 2018

>>>
• Få tilsendt faglige nyheder

Udgivelser

elektronisk direkte til din

>>>

inbox

• 8-10 udgivelser årligt

Vi udsender periodisk den
nyeste lovsamling inden for:

•
•
•
•

Varme
El
Vand
Affald

Energi & Forsyning på
LinkedIn
>>>
Faglige indlæg, diskussioner og nyt om
energi- og forsyningsbranchen
Find os her:

• EY Energi & Forsyning
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I anerkendelse af disse branchekrav har
vi etableret EY Energi & Forsyning —
et team bestående af ca. 60 revisorer,
skatterådgivere, moms- og afgiftsspecialister,
økonomer og konsulenter, som tilsammen
har en betydelig og bred kompetencevidde,
og alle har indgående kendskab til energi- og
forsyningssektoren.

Vores sektorspecifikke ressourcer arbejder
som en samlet enhed, hvorfra vi leverer
revisionsydelser, tæt integreret med skatteog afgiftsmæssige forhold og andre relevante
discipliner til hele landet — alt sammen med
de regulatoriske rammer for øje. Det giver
en robusthed, som er jeres garanti for, at
opgaver løses på den mest optimale måde
— og altid med kritisk syn i forhold til de
særlige forsyningsretlige rammer.
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