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Direktion og ledelse
Direktion:

Ledelse:
Økonomichef
Afdelingschef
Entreprenørchef
IT-chef
Sekretær

Adm. direktør
Peder Kjeldgaard

Knud Rasmussen
Christian Frost Lauritsen
Søren Johansen
Jane Knudsen
Gitte Larsen

Bestyrelse for Nord Energi
Formand
Jens Møller Lee
Hjørring

Næstformand
John Brønnum
Vognsen
Lyngså

Bjarne Lyngø
Hals

Mette Larsen
Vestbjerg

Regnar Bæk
Hjørring

Thomas Verner
Rasmussen
Skagen

Jan Bøje Poulsen
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik
A/S

Mogens Jørgensen
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik
A/S

Peter Gade Skovbak
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik
A/S

Peter Holme Hansen
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik
A/S

Hans Henrik Toft
Sørensen
Hundelev
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Repræsentantskab
Nord Energis repræsentantskab er
valgt for en 4-årig periode og består
af 70 medlemmer.
Det nuværende repræsentantskab er
valgt med virkning fra den 1. januar
2014 og består af følgende medlemmer:

Anthon Ditlev Sørensen

Kaj Thomsen

Arne Christensen
Arne Nedergaard Pedersen

Keld Jul Vagner

Bent Chr. Thøgersen

Kurt Bentsen

Bent Folsted Kallehauge

Kurt Mikkelsen

Bent Jensen

Lasse Hjorth Nebelung

Bent Rye Hougaard
Bjarne Lyngø

Leif Larsen

Birgitte Reiter

Martin Toft Pedersen

Børge Juul Kristensen

Mette Larsen

Carsten Hørbye Jacobsen

Mogens Eeg

Egon Holm

Mogens Uhrskov

Erik Ziegler

Morten Klyvø

Finn Larsen

Niels Jørgen Frederiksen

Freddy Dam Christensen

Niels Kristian Holt

Georg Christiansen

Olav Pedersen

Gert Andersen

Ole Dal

Hans Henrik Toft Sørensen

Ole Max Müller

Henrik Hyldig

Ole Sloth Frandsen

Henrik Nørgaard Nielsen

Ole Thomsen

Ib Ingerslev Nielsen

Per Harfeld

Irene Hjortshøj

Peter E. Nielsen

Ivan Kristian Rasmussen

Poul Sonne Jensen

Jan Nørgaard Christiansen

Regnar Bæk

Jens A. Borup

Susanne Sander

Jens Alfred Jensen

Svend Bjørnager

Jens Møller Lee

Svenning Christensen

Johannes Elsnab

Søren Smalbro

John Vognsen

Thomas Rasmussen

Jørgen Boelt Larsen

Tom Barnbæk

Jørgen Christensen

Tommy Sophussen

Jørgen Lind Thomsen

Vibeke Haaning

Jørn Fuglsang Christiansen

Willy Bjerregaard

Jørn Hammer Andersen

Willy Henriksen
Aage Hjelm Christensen

Kaj Mathiassen
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Kjeld Thomsen

Lene Christensen

Koncernoversigt
Pr. 31. december 2015

Nord Energi
A.m.b.a.

Nord Energi Net A/S
100 %

Net-Sam Scada A/S
7,73 %

Nord Energi Fibernet
A/S
100 %

Nord Energi Teknik
A/S
100 %

Energi Nord A/S
48 %

Bredbånd Nord,
Nordjylland A/S
33,33 %
Bredbånd Nord
Ejendomme I/S
66,67 %

Waoo A/S
9,13 %

Nianet A/S
4,1 %

Nord Energi forsyner
93.463 forbrugere
med strøm
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Årsrapport 2015
Nord Energi A.m.b.a. 41. REGNSKABSÅR

Selskabet:

Bestyrelse:

Direktion:

Nord Energi A.m.b.a.
Ørstedsvej 2
9800 Hjørring
Telefon: 99 24 56 56
E-mail: info@nordenergi.dk
www.nordenergi.dk

Jens Møller Lee

Peder Kjeldgaard

CVR nr. 30 89 04 18
Stiftet: 1. april 1975
Hjemstedskommune: Hjørring
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Adm. direktør

Formand

John Brønnum Vognsen
Næstformand

Bjarne Lyngø
Hans Henrik Toft Sørensen
Mette Larsen
Regnar Bæk
Thomas Verner Rasmussen
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Revision:
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Vestre Havnepromenade 1A
9000 Aalborg

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015 for Nord Energi A.m.b.a.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter
og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
Hjørring, den 29. marts 2016
Direktion:

Peder Kjeldgaard

Bestyrelse:

Jens Møller Lee

John Brønnum Vognsen

Bjarne Lyngø

Regner Bæk

Hans Henrik Toft Sørensen

Thomas Verner Rasmussen

Formand

næstformand

Mette Larsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Nord Energi A.m.b.a
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Nord Energi A.m.b.a for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern
kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Aalborg, den 29. marts 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Allan Terp
statsaut. revisor
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Tekniske nøgletal for Nord Energi Net A/S
31. december 2015
Antal installationer

93.463 stk.

Elsalg

837.271 MWh

Lavspændingsluftledninger

0 km

Lavspændingskabler

4.317 km

10 kV luftledninger

0 km

60 kV luftledninger

75 km

10 kV kabel

2.560 km

60 kV kabel

332 km

10 kV transformerstationer

2.626 stk.

60 kV transformerstationer

40 stk.

Vedvarende energi og decentralproduktion for 2015
Vindmøller
(ekskl. Møller < 6 kv)

Antal
Samlet effekt
Samlet produktion

Vandkraftværker

Decentral produktion

Solcelleanlæg

(kraftvarmeværker,
biogasanlæg m.m.)

406 stk.

2 stk.

40 stk.

3.459 stk.

234.306 kW

109 kW

157.601 kW

20.233 kW

565.395.412 kWh

467.551 kWh

130.957.203 kWh

20.233.000 kWh*
*Beregnet udfra en
produktion på 1.000 kWh
pr. installeret kW
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal for koncernen
2015

2014

2013

2012

2011

560.583

517.213

454.805

439.917

365.506

-5.325
34.839
18.700
55.885

-9.273
85.170
22.092
106.588

-45.233
58.666
22.072
70.816

-228.159
67.008
8.188
-170.174

-29.715
23.356
27.919
20.360

Anlægsaktiver

1.865.242

1.760.440

1.697.380

1.553.928

1.888.430

Omsætningsaktiver

1.590.633

1.608.166

1.545.112

1.521.516

1.215.378

Aktiver i alt (balancesum)

3.455.875

3.368.606

3.242.492

3.075.444

3.103.808

Egenkapital
Hensatte forpligtelser

2.312.049
84.957

2.264.703
94.717

2.156.662
107.736

2.087.529
167.307

2.248.083
158.453

Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

180.380
878.489

165.962
843.224

162.536
815.558

155.724
664.884

151.321
545.951

Pengestrøm fra driftsaktiviteten
Pengestrøm til investeringsaktiviteten
Heraf til investering i materielle
anlægsaktiver
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten
Pengestrøm i alt

110.324

161.567

56.975

24.522

-97.689

-221.665

-136.959

-206.405

29.637

-182.410

-209.042

-161.585

-248.197

-142.566

-180.548

-27.556
-138.897

-9.551
15.057

-4.071
-153.501

-1.119
53.040

-280.099

-0,9 %

-1,8 %

-9,9 %

-51,9 %

-8,1 %

-0,4 %
28,7 %
66,9 %
2,4 %

-0,6 %
28,7 %
67,2 %
4,8 %

-3,3 %
26,2 %
66,5 %
3,3 %

-16,4 %
33,6 %
67,9 %
-7,9 %

-2,1 %
39,5 %
72,4 %
1,0 %

136

135

136

160

171

Hovedtal
Nettoomsætning
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster
Resultat af kapitalandele
Årets resultat

Nøgletal
Overskudsgrad
Afkast af den investerede kapital
Bruttomargin
Solvensgrad
Egenkapitalforrentning
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015". Der henvises
til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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som flyttede fra Nord Energis forsyningsområde, og
Ole Dal, Skagen, og Jørn Hammer Andersen, Nørresundby, er indtrådt i stedet for henholdsvis Erik Skovgaard og Carsten Tordrup, som begge afgik ved døden.

Beretning 2015
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er distribution og transmission af
energi. Det er endvidere selskabets formål at købe og
sælge energi.

Finansieringsudbud
I løbet af 2015 blev der afholdt et EU finansieringsudbud. Nord Energi ønskede at udnytte det gunstige lave
renteniveau til at optage længerevarende lån – primært til finansiering af fibernetinvesteringerne. Endvidere var der et ønske om at minimere risikoen ved at
optage et miks af korte og længerevarende lån. Ved
den indledende prækvalifikation blev 4 større danske
banker udvalgt, og ved den endelige tilbudsgivning i
det sene efterår vandt Nykredit udbuddet.

Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan selskabet alene eller i fællesskab med andre drive anden virksomhed, der står i forbindelse med energiforsyning eller dermed beslægtede aktiviteter, herunder etablering
og drift af infrastruktur til dataoverførsel.
Selskabet kan udføre sine aktiviteter direkte eller indirekte via ejerskab af andre selskaber med begrænset
ansvar.

Forsikringsudbud

Usikkerhed ved indregning eller måling

I 2015 blev der ligeledes afholdt et udbud på de samlede forsikringer i Nord Energi-koncernen. Flere europæiske forsikringsselskaber deltog i udbudsrunden, og
danske Tryg kom med laveste bud. Resultatet af udbuddet blev lavere pris og bedre vilkår for Nord Energi.

Der er usikkerhed omkring Nord Energi Net A/S' reguleringsmæssige indtægter samt nettab. Forholdene er
omtalt i note 1, hvortil der henvises.
Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske
forhold

Der har generelt i årets løb været stor fokus på det forberedende arbejde i forbindelse med indførelsen af Engros-modellen, der træder i kraft den 1. april 2016.

Nord Energi kom ud af 2015 med et koncernresultat
på 55,9 mio. kr. mod 106,6 mio. kr. i 2014. Årsagen til
det mindre resultat i 2015 skyldes hovedsageligt lavere
afkast på værdipapirbeholdningen, som dog har givet
et fornuftigt afkast i et omskifteligt marked. Selskabets
vindmøller ved Øster Linderup producerede mere
energi end i 2014, men den lave markedspris på el gav
et samlet lavere afkast.

It

De samlede aktiver udgør 3.456 mio. kr., og egenkapitalen udgør pr. 31. december 2015 2.312 mio. kr.

Der har i 2015 været stor fokus på it-sikkerheden. It-kriminaliteten mod forsyningsselskaber verden over har
været stigende, og Danmark er ikke gået fri. Vores systemer er blevet gennemgået af eksperter fra eksterne
konsulenter, og der er blevet investeret store beløb for
at forbedre sikkerhedsniveauet. Der gøres fra it-afdelingens side et stort arbejde med at informere brugerne
om hensigtsmæssig adfærd, og dette vil fortsætte i
2016.

Der er i løbet af 2015 indtrådt 3 nye medlemmer i
Nord Energis repræsentantskab. Martin Toft Pedersen,
Hundelev, er indtrådt i stedet for Svend Erik Faarbæk,

Ud over it-sikkerheden har Nord Energi også haft fokus
på sikkerhed mod tyveri, idet der ved indkørslen til hovedsædet i Hjørring er opsat en bom, som fysisk forhin-

Årets resultat anses som tilfredsstillende.
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drer køretøjer i at komme ind på området uden for normal arbejdstid. Der er endvidere foretaget en forbedring af sikringssystemerne overalt på ejendommen.

Året har desuden været præget af forberedelserne til
indførelse af et nyt fjernstyringssystem. Fjernstyringssystemet er indkøbt i fællesskab med flere andre netselskaber, og tidsplanen for idriftsættelsen hos Nord
Energi er udsat flere gange på grund af forsinkelser
hos de andre deltagende selskaber.

Virksomhedens koncernforhold

Nord Energi Net A/S

Ved udgangen af 2015 mangler vi at få udskiftet ca.
1.700 gamle målere til nye fjernaflæste målere. Cirka
400 af disse er en speciel type – såkaldte DIN-skinne
målere. Disse vil først kunne leveres fra fabrikanten
primo 2017, og vi når derfor ikke vores mål med at
have 100 % fjernaflæste målere hos alle vores forbrugere inden Engros-modellens ikrafttræden den 1. april
2016.

Nord Energi Net A/S klarede sig mindre flot end tidligere i Energitilsynets årlige effektivitetsmåling – benchmark – af landets netselskaber. Nord Energi Net A/S
kom ind på en 7. plads blandt de 45 tilbageværende
netselskaber. Resultatet resulterede i en varig nedsættelse af selskabets indtægtsramme med 435 tkr.
Energitilsynet har heller ikke i 2015 fremkommet med
en godkendt indtægtsramme for selskabet gældende
fra 2004 og fremefter. Det er grotesk, at selskabet i
mere end 10 år ikke har et godkendt grundlag for opkrævning af tariffer! Vi håber på at få en udmelding fra
Energitilsynet medio 2016.

Nord Energi Fibernet A/S
Ved udgangen af 2015 er der totalt udrullet/etableret
fibernet til ca. 60.500 "Homes Passed" – husstande,
hvortil der kan leveres fibernetprodukter (internet, tv,
tlf. m.v.) Dette svarer til godt halvdelen af Nord Energis
definerede fiberforsyningsområde, som udover Nord
Energis eget forsyningsområde omfatter Hirtshals, Frederikshavn og Sæby. Der er i 2015 udrullet net til ca.
14.500 "Homes Passed".

Afbrudsstatistik for
Nord Energi Net 2015

Konkurrencesituationen er blevet skærpet og specielt
på tv-området arbejdes der på at få et bedre og billigere produktudbud. Strukturen og organiseringen i
Bredbånd Nord A/S og i Nord Energi Fibernet A/S tilpasses løbende, og i løbet af 2015 blev Bredbånd Nord
A/S' teknik- og driftsafdeling outsourcet til EnergiMidt,
hvilket vil give øgede stordriftsfordele. Nord Energi Fibernet A/S har ligeledes foretaget en del organisationstilpasninger for bl.a. at styrke drift- og vedligeholdelsessiden som konsekvens af den større netudbygning.
Derudover er der ansat 9 kundekonsulenter, der udfører kunderådgivningsydelser til alle Bredbånd Nords
kunder.

Afbrudsstatistikken for 2015 ser således ud:
Fejl på 60/10 kV stationer……………………..2 stk
Fejl på 10/0,4 kV stationer…………………….2 stk
Kabelfejl på 10 kV kabler……………………..14 stk
Graveskader på 10 kV kabler………………...6 stk

I slutningen af 2015 besluttede Nyfors og SE (Syd
Energi) at fusionere og Nyfors har meddelt, at de udtræder af Bredbånd Nord A/S. Dette vil ske senest med
udgangen af 2016, og dette får selvfølgelig konsekvenser for strukturen i det fremadrettede samarbejde omkring Bredbånd Nord.

I 2015 blev et nyt radioanlæg idriftsat. Radioanlægget
bruges til kommunikation mellem den centrale driftsvagt og alle vores montører/mandskabsvogne. Anlægget, som dækker hele vores forsyningsområde, er opbygget med sendere på udvalgte 60/10 kV stationer
og mobile kommunikationsenheder i alle mandskabsvogne. Vi ved af erfaring, at mobiltelenettet hurtigt bryder ned under større strømafbrydelser, og vi tør derfor
ikke alene bruge mobiltelefoner til kommunikation mellem driftsvagt og montører.

Nord Energi Teknik A/S
I løbet af 2015 er planlægnings- og koordineringsfunktionerne i Nord Energi Teknik A/S styrket med ekstra
ressourcer, og dette er bl. a. sket for at frigøre tid til arbejdslederne til den daglige ledelse af mandskabet i
marken.

I 2015 afsluttedes tre 60 kV kabellægningsprojekter:


Bouet – Vodskov



Sæby Syd – Lyngså



Nordby – Østerby i Skagen.

Nord Energi Teknik A/S er i 2015 blevet ISO 9001 certificeret på termografiområdet og er blevet godkendt af
DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut).
Arbejdstilsynet har været på besøg, og selskabet fik en
grøn smiley, hvilket er et godt signal om, at der er styr
på arbejdsmiljøet.

Desuden blev en 60 kV ringforbindelse mellem
Østervrå og Lendum færdiggjort.
60/10 kV station Hals blev opgraderet med en ny ekstra 10 MVA transformer.

I forbindelse med selskabets kontrakt med Hjørring
Kommune vedrørende drift og vedligehold af vejbelysningen er der i årets løb udskiftet ca. 600 ældre armaturer til nye LED-baserede armaturer. Udskiftningen vil
12

Renterisici

betyde en årlig besparelse på ca. 115.000 kWh og
medvirke til yderligere reduktion af kommunens årlige
vedligeholdelsesomkostninger, idet LED-lyskilderne
skal skiftes hvert 15. år mod hvert 2. år for de gamle lysrør.

Koncernen har valgt at finansiere en del af sine investeringer ved låneoptagelse. Da koncernen samtidig råder
over en væsentlig likvid formue vil en ugunstig udvikling i variabelt forrentet gæld kunne elimineres ved
indfrielse af gælden.

Forventet udvikling

Koncernen har en væsentlig investering i værdipapirer.
Der opereres med en investeringspolitik med lav risiko,
men årets afkast vil være påvirkeligt af kursudsving og
renteudsving på de finansielle markeder.

For 2016 forventes der fortsat fokus på driften, hvorfor
der for 2016 forventes et tilfredsstillende resultat.
Særlige risici

Valutarisici

Prisrisici

Koncernen har ikke væsentlige direkte transaktioner i
fremmed valuta.

Nord Energi Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om
indtægtsrammer. Det betyder, at selskabet er underlagt visse begrænsninger i omfanget og størrelsen af
indtægter, der må opkræves hos kunderne.

Kreditrisici
Koncernen har ikke påtaget sig særlige kreditrisici. Det
er koncernens politik at søge de med kreditgivningen
forbundne risici begrænset gennem en effektiv kreditstyring.

Begrænsningen i, hvor meget der må opkræves hos
kunderne, forhindrer dog ikke selskabet i at opfylde de
vedtagne mål vedrørende drift og udbygning af el-nettet på hverken kortere eller længere sigt.

Videnressourcer

Energitilsynet skal ifølge elforsyningsloven benchmarke
elnetselskaberne. På grundlag af denne benchmarking
udmelder tilsynet varige og individuelle effektiviseringskrav til selskaberne.

Nord Energi-koncernens medarbejdere har stor betydning for driften, herunder at disse besidder et højt niveau af faglig viden og evnen til at kunne formidle
denne. Der anvendes derfor et forholdsvis stort kursusbudget for at sikre, at medarbejderne til enhver tid besidder opdateret og tilstrækkelig viden til at løse de opgaver, de har ansvar for. Ligeledes gøres en stor indsats for til stadighed at tiltrække kvalificeret personale
til ledige stillinger.

En reduktion af indtægtsrammen betyder, at Nord
Energi Net A/S mister en del af det fremtidige indtægtsgrundlag.
Den nuværende prisreguleringsmodel anses dog ikke
for en væsentlig risiko for koncernen.
Selskabet har som tidligere nævnt en række uafklarede
ansøgninger hos Energitilsynet. De endelige indtægtsrammer fra 2004 og frem til 2015 er ikke endeligt godkendte. Vi har beregnet forventede indtægtsrammer i
årsrapporten. Endelige indtægtsrammer vil kunne afvige herfra. Afvigelsen vil kunne repræsentere en eventualforpligtelse eller et eventualaktiv, som ikke er indregnet i årsrapporten.

Miljøforhold
Både det interne og eksterne arbejdsmiljø har meget
høj prioritet hos Nord Energi, og der er i den forbindelse udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik. Der udarbejdes
løbende arbejdspladsvurderinger og løbende opfølgning på medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel.
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Nord Energi arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkninger fra virksomhedens drift.

Den siddende bestyrelse vil opfordre til, at måltallet opfyldes i forbindelse med opstilling af bestyrelseskandidater ved valg til bestyrelsen på kommende repræsentantskabsmøder, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen.

Virksomhedens politikker for samfundsansvar,
menneskerettigheder og klimapåvirkning

Den øverste driftsledelse består af en administrerende
direktør og 4 afdelingschefer (1 kvinde og 3 mænd).

Koncernen har ikke politikker for samfundsansvar,
menneskerettigheder eller reduktion af klimapåvirkning.

Det er et mål, at mindst 30 % af driftsledelsen, dvs.
mindst 2 personer består af personer af det andet køn
inden 2017.

Underrepræsenterede køn
Moderselskabet Nord Energi A.m.b.a. i Nord
Energi-koncernen har et demokratisk valgt repræsentantskab.

Andelen af kvindelige chefer er uændret i 2015, og
målet er p.t. ikke opfyldt. Bestyrelsen og den administrerende direktør vil være opmærksom på dette ved
fremtidige ansættelser af personer til driftsledelsen, lederudvikling m.v. Det tilstræbes, at kandidater fra
begge køn som udgangspunkt skal indgå i forbindelse
med rekruttering af nye ledere.

Repræsentantskabet vælges blandt forbrugerne i forsyningsområdet.
Seneste repræsentantskabsvalg i efteråret 2013. Det
nye repræsentantskab valgte en bestyrelse med 7 medlemmer (1 kvinde og 6 mænd). Valgbar til bestyrelsen
er samtlige repræsentanter, som ikke på valgtidspunktet var fyldt 70 år i 2014.

Selskabet er dog bevidst om, at de agerer i en mandsdomineret branche, hvorfor en opfyldelse af målet kan
blive vanskelig.

Efter det gennemførte repræsentantskabsvalg består
repræsentantskabet af 6 kvinder og 64 mænd, dvs. at
knap 10 % er kvinder.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Koncernen har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter.

For at øge andelen af kvinder i bestyrelsen yderligere
har selskabet fastsat et mål på min. 2 kvinder i bestyrelsen senest i 2019.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter årets afslutning, der har væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling pr. 31. december 2015

Dette mål er endnu ikke opfyldt. Der har i indeværende
år ikke været udskiftning i bestyrelsen.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Nord Energi A.m.b.a. for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor).

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger
Ved virksomhedssammenslutninger som køb og salg af
kapitalandele, fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver
og aktieombytninger m.v. ved deltagelse af virksomheder under den overliggende virksomheds kontrol anvendes sammenlægningsmetoden. Forskelle mellem
det aftalte vederlag og den erhvervede virksomheds
regnskabsmæssige værdi indregnes på egenkapitalen.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis
som sidste år.
Generelt om indregning og måling

Der er foretaget førtidsimplementering af ændring til
årsregnskabsloven, som er vedtaget den 21. maj 2015,
vedrørende bestemmelser omkring ændring af sammenligningstal. Sammenligningstallene for tidligere år
er derfor ikke tilpasset.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden
Nord Energi A.m.b.a. og dattervirksomheder, hvori
Nord Energi A.m.b.a. direkte eller indirekte besidder
mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden
måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder,
hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af
stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke
bestemmende indflydelse, betragtes som associerede
virksomheder.

Resultatopgørelse
Omregning af fremmed valuta

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser,
interne mellemværender og udbytter samt realiserede
og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner
mellem de konsoliderede virksomheder.

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

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den
forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i
fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen
på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i
koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte
eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet.
Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede,
solgte eller afviklede virksomheder.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i
balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender
henholdsvis anden gæld.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet
inkl. ikke-afskrevet goodwill og forventede omkostninger til salg eller afvikling.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for
sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en
indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen
sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede
aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på
erhvervelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne
for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i
egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i
indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb,
som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer
den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det
sikrede påvirker resultatopgørelsen.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og
dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver
og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter
en individuel vurdering af den økonomiske levetid.
Goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres
indtil udgangen af året efter anskaffelsen.
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For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder
betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

som i de kommende år kan indregnes i elprisen og opkræves hos kunderne, indregnes i balancen under tilgodehavender til en værdi svarende til det beløb, som
ledelsen forventer vil blive opkrævet i de kommende år.
Takstmæssige forskelle i opkrævede indtægter fra elkunder vedrørende indeværende år og tidligere år, og
som i de kommende år skal afregnes over for kunderne, indregnes i balancen under anden gæld til en
værdi svarende til det beløb, som ledelsen forventer vil
blive tilbagebetalt i de kommende år.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til dagsværdi af det aftalte
vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af
tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i
nettoomsætningen.
Nettoomsætningen indeholder indtægtsført andel af
periodeafgrænsningsposter vedrørende modtagne investeringsbidrag, tilskud og tilslutningsbidrag m.v.

Arbejde udført for egen regning
Arbejder udført for egen regning består af personaleomkostninger, der er direkte allokeret til opførsel af
koncernens net- og fibernetaktiver, og værdien heraf
er således aktiveret under årets tilgang på disse anlægsaktiver.

El-net
Salg af el ekskl. moms og energiafgifter indregnes i selskabets nettoomsætning som offentligreguleret netvirksomhed i henhold til elforsyningsloven.

Omkostninger til køb af el samt råvarer og
hjælpematerialer

Salg af el indregnes på leveringstidspunktet. Nettoomsætningen fra en del af forbrugerne opgøres endeligt
på statustidspunktet, mens øvrige forbrugere slutafregnes til forskellige terminer. Nettoomsætningen omfatter således indtægter, som ikke slutafregnes på statustidspunktet.

Køb af el indeholder nettarif til overliggende net,
PSO-tarif og nettab. Endvidere indeholder posten vareforbrug vedrørende entreprenør- og bredbåndsaktiviteten.

Desuden indeholder nettoomsætningen abonnement,
gebyrer og opkrævede nettariffer for overliggende net
samt omsætning fra entrepriseaktiviteter og lejeindtægt for udlejning af bredbåndsforbindelser.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger
til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af
sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter
af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.

Fiber
Nettoomsætningen omfatter lejeindtægter fra udlejning af selskabets dataforbindelser. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, udbytte, realiserede og urealiserede kursgevinster
og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver
og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen m.v.

Entreprenør
Indtægter fra varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber
har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Udbytte fra andre værdipapirer og kapitalandele indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbytte deklareres.

Takstmæssige forskelle
Takstmæssige forskelle i opkrævede indtægter fra elkunder vedrørende indeværende år og tidligere år, og
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Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af
materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen.

hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver
omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger
til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner og udstyr samt omkostninger til husleje. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Skat af årets resultat
Koncernen er omfattet af de danske regler om tvungen
sambeskatning af Nord Energi-koncernens dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen
i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de
udgår fra konsolideringen. Nord Energi A.m.b.a. indgår
ikke i sambeskatningen.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Nord Energi Teknik A/S er administrationsselskab for
sambeskatningen, idet moderselskabet ikke indgår i
sambeskatningen. Administrationsselskabet afregner
som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med
skattemyndighederne.

Bygninger
30-100 år
Netaktiver
15-50 år
Fibernetaktiver (nedgravede rør, POP's m.v.)
30 år
Aktivt fiberudstyr (udstyr i POP's m.v.)
10 år
Kundeudstyr, målere m.v.
5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3-10 år
Vindmøller
20 år

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af
sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til
nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Nord Energi A.m.b.a. er alene skattepligtige af erhvervsmæssige indtægter. Selskabet indgår ikke i sambeskatningen med koncernens dattervirksomheder.
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til
bevægelser direkte i egenkapitalen.

Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige
andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter
skat og efter forholdsmæssig eliminering af intern
avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

Balance

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige
andel af de associerede virksomheders resultat efter
skat og efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært
over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Balancen
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af
urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af goodwill opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi
på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi
måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse
virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden
har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes
det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, net- og fibernetaktiver, vindmøller samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af
eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder
og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
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værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige
værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi
af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i
årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller
afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet
inkl. ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres
som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere
salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Ideelle andele i Bredbånd Nord Ejendomme I/S, hvor
ingen interessenter har bestemmende indflydelse,
pro-rata konsolideres, således at de enkelte regnskabsposter indregnes i resultatopgørelsen og i balancen
med en forholdsmæssig andel.

Tilgodehavender

I den associerede virksomhed Energi Nord fraviges årsregnskabslovens § 37 vedrørende indregning af finansielle instrumenter, idet afledte finansielle instrumenter
på elektricitet, som er indgået med henblik på sikring af
købs- eller salgspositioner, noteoplyses. Regnskabspraksis på dette område er valgt, idet årsregnskabsloven
ikke giver mulighed for at indregne værdi af de tilsvarende salgskontrakter og dermed opnå matching mellem indtægter og udgifter. Af hensyn til matching-princippet er denne forpligtelse alene noteoplyst. Såfremt
Energi Nord havde indregnet afledte finansielle instrumenter på elektricitet, som er indgået med henblik på
sikring af købs- og salgspositioner, ville Nord Energis
andel af værdien af Energi Nord være reduceret med
34,3 mio. kr.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor
der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation
på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er
værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt
niveau.
Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau,
vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for
værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er
fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre kapitalandele omfatter unoterede værdipapirer
med en ejerandel på under 20 %, som anses for anlægsaktiver.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den
regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder
realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive
rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Andre kapitalandele måles til dagsværdi. Hvis dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles disse kapitalandele til kostpris med fradrag af nedskrivninger.
I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten "Resultat af andre kapitalandele, som er anlægsaktiver".

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af det
udførte arbejde fratrukket acontoavancer og forventede tab.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden
fastlægges på baggrund af en vurdering af det udførte
arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger og de samlede forventede omkostninger til det pågældende igangværende arbejde.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud
over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger for
et igangværende arbejde vil overstige den samlede
omsætning, indregnes det forventede tab på kontrakten straks som en omkostning og en hensat forpligtelse.
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Igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under forpligtelser.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede
gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af
fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres,
enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden
for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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.

Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs.
Egenkapital
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter
nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.
Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af
kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.
Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter pensionsforpligtelser til
tjenestemandspensioner og henlæggelse til særlige
formål i forsyningsområdet Nordvendsyssel.
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af
forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi
eller til dagsværdi. Hvis opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden, måles
forpligtelsen til dagsværdi.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Modtagne investeringsbidrag m.v.
Modtagne investeringsbidrag m.v. indeholder tilskud
fra udligningsordningen samt modtagne investeringsbidrag. Indtægter fra investeringsbidrag og udligningsordning indtægtsføres over de tilhørende materielle
anlægsaktivers afskrivningsperiode. Herved opnås symmetrisk indregning af indtægter og omkostninger.
Årets indtægt indregnes under nettoomsætning i resultatopgørelsen.

Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
Pengestrømsopgørelse

Selskabsskat og udskudt skat

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel
skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere
års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i
driftskapital og betalt selskabsskat.
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Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Likvider

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder ogaktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.

Likvider omfatter likvide beholdninger og bankgæld.

Nøgletal
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015".

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets
kapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Egenkapitalforrentning
Investeret kapital

Overskudsgrad
Afkast af den investerede kapital
Bruttomargin

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er
beregnet således:

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
Driftsmæssige immaterielle og materielle
anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital
Resultat af primær drift x 100
Nettoomsætning
Resultat af primær drift x 100
Gennemsnitlig investeret kapital
Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning
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Resultatopgørelse 1. januar – 31 december
Koncern
tkr.
Nettoomsætning
Arbejde udført for egen regning
Andre driftsindtægter
Køb af el m.v.
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Afskrivninger

Moder

Note

2015

2014

2015

2014

2

560.582
17.606
41
-317.332
-100.203

517.213
15.669
868
-301.958
-83.545

9.495
0
19.518
-2.079
-10.727

9.633
0
22.905
-2.396
-12.424

160.694
-67.763
-98.256

148.247
-66.752
-90.769

16.207
-11.344
-5.641

17.718
-11.439
-4.698

-5.325

-9.274

-778

1.581

3
8

Resultat af primær drift
Resultat af kapitalandele i datter- og
associerede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

4
5

18.700
45.517
-10.678

22.092
95.120
-9.949

15.924
48.951
-8.212

14.517
98.083
-7.593

Resultat før skat
Skat af årets resultat

6

48.214
7.671

97.989
8.599

55.885
0

106.588
0

55.885

106.588

55.885

106.588

26.638
29.247

106.588
0

55.885

106.588

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført overskud
Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
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Balance 1. januar – 31. december
Koncern
tkr.

2015

2014

2015

2014

1.824

2.432

0

0

1.824

2.432

0

0

37.374
1.590.477

38.524
1.500.912

18.206
0

18.850
0

48.650

29.779

184

111

19.275
77.207

10.931
81.280

2.152
77.207

2.402
81.280

1.772.983

1.661.426

97.749

102.643

0

0

1.285.617

1.288.186

76.866
10.365
3.204

83.505
10.365
2.712

72.459
0
0

79.304
0
0

90.435

96.582

1.358.076

1.367.490

1.865.242

1.760.440

1.455.825

1.470.133

15.217

14.799

0

0

15.217

14.799

0

0

9.856

21.683

0

0

902

429

0

0

0

0

243.203

169.572

65.506
20.855
1.611
10.499
32.157

56.092
27.980
679
8.871
24.503

0
10.608
1.611
774
0

0
10.733
639
694
0

141.386

140.237

256.196

181.638

1.372.194

1.308.247

1.372.192

1.308.247

61.836

144.883

13.477

61.819

Omsætningsaktiver i alt

1.590.633

1.608.166

1.641.865

1.551.704

AKTIVER I ALT

3.455.875

3.368.606

3.097.690

3.021.837

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Net- og fibernetanlæg
Net- og fibernetanlæg m.v. under
opførelse
Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar
Vindmøller
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i associerede
virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender

Note

Modervirksomhed

7

8

9

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
Igangværende arbejder for
fremmed regning
Tilgodehavender hos dattervirksomheder
Tilgodehavender hos associerede
virksomheder
Andre tilgodehavender
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
Udskudt skatteaktiv
Værdipapirer
Likvide beholdninger

10

11
13
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Balance 1. januar – 31. december
Koncern
tkr.

2015

2014

2015

2014

PASSIVER
Egenkapital
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overførte resultater

21.134
2.290.915

301
2.264.402

20.627
2.291.422

0
2.264.703

Egenkapital i alt

2.312.049

2.264.703

2.312.049

2.264.703

4.563
80.394

4.580
90.137

4.563
80.394

4.580
90.137

84.957

94.717

84.957

94.717

14

180.380

165.962

0

0

15

666.211
7.890
62.373
127.886
4.785

610.361
6.600
66.868
149.461
0

666.211
0
1.600
32.873
0

610.361
0
1.469
49.471
0

14

9.344

9.934

0

1.116

878.489

843.224

700.684

662.417

Gældsforpligtelser i alt

1.058.869

1.009.186

700.684

662.417

PASSIVER I ALT

3.455.875

3.368.606

3.097.690

3.021.837

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser
Henlæggelse til særlige formål

Note

Modervirksomhed

12
12

Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Investeringsbidrag, tilslutningsbidrag m.v.
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristet del af investeringsbidrag og
tilslutningsbidrag m.v.

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
Revisionshonorar
Usikkerheder ved indregning og måling

16
17
18
19
1
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Egenkapitalopgørelse 1. januar – 31. december
Koncern
Nettoopskrivning
efter den
indre værdis meOverført
tode
resultat

tkr.

I alt

Egenkapital 1. januar 2014
Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder
Overført via resultatdisponering

0 2.156.662 2.156.662
0
1.453
1.453
301
106.287
106.588

Egenkapital 1. januar 2015
Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder
Overført via resultatdisponering

301 2.264.402 2.264.703
-8.539
0
-8.539
29.372
26.513
55.885

Egenkapital 31. december 2015

21.134 2.290.915 2.312.049

Modervirksomhed
Nettoopskrivning
efter den
indre værdis meOverført
tode
resultat

tkr.
Egenkapital 1. januar 2014
Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder
Overført via resultatdisponering

I alt

0 2.156.662 2.156.662
0
1.453
1.453
0
106.588
106.588

Egenkapital 1. januar 2015
Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder
Overført via resultatdisponering

0 2.264.703 2.264.703
-8.620
81
-8.539
29.247
26.638
55.885

Egenkapital 31. december 2015

20.627 2.291.422 2.312.049
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Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december
Koncern
tkr.

Note

2015

2014

55.885
98.256
-45.517
10.678
-7.671
-27.785

106.588
90.769
-95.117
9.947
-8.599
-30.575

83.846
1.817

73.013
62.707

85.663
35.375
-10.678

135.720
28.415
-9.947

Pengestrøm fra ordinær drift før ekstraordinære poster og skat
Betalt selskabsskat

110.360
679

154.188
7.379

Pengestrøm fra driftsaktivitet

111.039

161.567

Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Salg af finansielle anlægsaktiver
Modtagne investeringsbidrag m.v.
Modtagne udbytter
Køb/sag af værdipapirer, netto
Ændring i langfristede tilgodehavender

-209.757
639
0
24.250
16.800
-53.820
-492

-161.585
12.032
-7.400
14.512
28.800
-21.234
-2.084

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

-222.380

-136.959

Udbetaling fra henlæggelse til særlige formål
Udbetaling, medarbejderobligationer

-26.220
-1.336

-8.405
-1.146

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

-27.556

-9.551

-138.897
-465.478

15.057
-480.535

-604.375

-465.478

Årets resultat
Af- og nedskrivninger
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Skat af årets resultat
Øvrige reguleringer
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital
Ændring i driftskapital
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Pengestrøm fra primær drift
Renteindtægter, betalt
Renteomkostninger, betalt

Årets pengestrøm
Likvider, primo
Likvider, ultimo

21

Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Noter
1 Usikkerheder ved indregning og måling
Reguleringsmæssige indtægter
Nord Energi Net A/S er underlagt ellovens bestemmelser omkring begrænsning i opkrævning af indtægter hos forbrugerne. Selskabets regnskabspraksis er indregning af indtægter i henhold til de regulatoriske indtægter.
Nord Energi Net A/S har - i lighed med den øvrige el-branche - ikke modtaget tilsagn fra Energitilsynet på de endelige
indtægtsrammer m.v. for 2015 og tidligere år, ligesom der ikke er udmeldt endelige beregninger af tillæg for fjernaflæste målere m.v. Koncernen har indregnet beregnede forventede indtægtsrammer i årsrapporten. Endelige indtægtsrammer vil kunne afvige herfra. Afvigelsen vil kunne repræsentere en eventualforpligtelse eller et eventualaktiv for
koncernen, som ikke er indregnet i årsregnskabet.
Nettab
Nord Energi Net A/S indregner og betaler løbende et acontobeløb til nettab. Det konkrete nettab bliver opgjort med
min. 15 måneders forsinkelse. På nuværende tidspunkt har selskabet alene modtaget beregning af nettabet til og med
2012. Den manglende genberegning af nettabet for 2013-2015 kan repræsentere en eventualforpligtelse eller et
eventualaktiv for koncernen, som ikke er indregnet i årsregnskabet.

2 Segmentoplysninger
Aktiviteter primært segment
tkr.
2015
Bruttoomsætning
Intern omsætning
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Hensatte forpligtelser
Gældsforpligtelser
2014
Bruttoomsætning
Intern omsætning
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Hensatte forpligtelser
Gældsforpligtelser

El-net

Fibernet

Entrepriser

Ikke
fordelt

Elimineringer

Konsolideret i alt

435.307
0
435.307

90.774
0
90.774

113.172
0
113.172

9.495
0
9.495

0
-88.166
-88.166

648.748
-88.166
560.582

102.335
18.709

16.279
-18.734

38.953
7.838

16.206
-778

-13.079
-12.360

160.694
-5.325

1.358.946
134.599
0
338.123

371.494
28.810
0
255.202

406.649
0
406.649

76.329
0
76.329

104.740
0
104.740

10.732
0
10.732

0
-81.237
-81.237

598.450
-81.237
517.213

92.381
11.157

11.961
-16.790

39.740
7.992

17.761
1.624

-13.595
-13.256

148.248
-9.273

1.331.214
106.884
0
356.761

278.479
47.045
0
167.824

12.974 1.455.825 -1.333.997 1.865.242
38.581 1.641.865 -253.222 1.590.633
0
84.957
0
84.957
29.131
700.684 -264.271 1.058.869

4.825 1.470.133 -1.324.211 1.760.440
50.718 1.552.441 -148.922 1.608.166
0
94.717
0
94.717
38.829
662.697 -216.925 1.009.186
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Noter
Koncern
tkr.

Modervirksomhed

2015

2014

2015

2014

58.450
6.526
1.183
1.604

58.283
5.367
1.230
1.872

9.247
1.303
145
649

9.562
760
159
958

67.763

66.752

11.344

11.439

Vederlag til direktion

1.613

1.576

1.613

1.576

Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

1.232

1.444

1.085

1.274

136

135

17

17

0
42.904
2.613

0
92.895
2.225

5.524
42.904
523

3.307
92.895
1.881

45.517

95.120

48.951

98.083

10.678

9.949

8.212

7.593

0

17

0

0

-7.654
-17

-8.832
0

0
0

0
0

0

216

0

0

-7.671

-8.599

0

0

3 Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

4 Finansielle indtægter
Renteindtægter fra dattervirksomheder
Renter og afkast fra værdipapirer
Øvrige renteindtægter

5 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til pengeinstitutter m.v.

6 Skat af årets resultat
Specificeres således:
Skat af skattepligtig indkomst
Ændring af udskudt skat
Ændring af skat, tidligere år
Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse af
selskabsskatteprocenten
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Noter

7 Immaterielle anlægsaktiver
Koncern
tkr.

Goodwill

Kostpris 1. januar 2015
Årets tilgang

3.040
0

Kostpris 31. december 2015

3.040

Afskrivninger 1. januar 2015
Afskrivninger

608
608

Afskrivninger 31. december 2015

1.216

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

1.824

8 Materielle anlægsaktiver
Koncern

tkr.

Grunde
og bygninger

Net- og
fibernetanlæg

Net- og
fiberanlæg under
opførelse

Driftsmateriel
og
inventar

Vindmøller

I alt

Kostpris 1. januar 2015
Årets tilgang
Overført
Årets afgang

46.743 2.461.835
211
147.682
0
29.667
0
-17.691

29.779
48.538
-29.667
0

44.406
13.326
0
-4.602

85.352 2.668.115
0
209.757
0
0
0
-22.293

Kostpris 31. december 2015

46.954 2.621.493

48.650

53.130

85.352 2.855.579

Ned- og afskrivninger 1. januar 2015
Ned- og afskrivninger
Afgang

8.219
1.361
0

960.922
87.357
-17.263

0
0
0

33.474
4.899
-4.518

4.072 1.006.687
4.073
97.690
0
-21.781

Ned- og afskrivninger 31. december 2015

9.580 1.031.016

0

33.855

8.145 1.082.596

37.374 1.590.477

48.650

19.275

77.207 1.772.983

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

Værdi af fibernettet
De samlede fibernetaktiver udgør 336,6 mio. kr. pr. 31. december 2015 mod 244,2 mio. kr. i 2014 efter nedskrivning
på 200,0 mio. kr., som blev foretaget i 2012.
For fibernetaktiviteten er der i 2015 foretaget en opdatering af forventningerne til 2016-2020, og på baggrund heraf
har ledelsen udarbejdet en nedskrivningstest, der viser, at der ikke er grundlag for at korrigere den bogførte værdi pr.
31. december 2015.
I sagens natur vil opfyldelse af de anvendte forudsætninger i nedskrivningstesten være behæftet med usikkerhed, ligesom ganske små ændringer i forudsætninger vil påvirke den beregnede kapitalværdi.
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8 Materielle anlægsaktiver (fortsat)
Koncern
tkr.
Afskrivninger kan specificeres således:
Afskrivninger
Nedskrivning
Avance/tab ved salg/skrotning af anlægsaktiver
Afskrivning på goodwill, jf. note 7

2015

2014

97.690
0
-42
608

88.488
353
1.320
608

98.256

90.769

Modervirksomhed

tkr.

Grunde
og bygninger

Øvrige
anlægsaktiver
under
opførelse

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar

Vindmøller

I alt

Kostpris 1. januar 2015
Årets tilgang
Årets afgang

24.819
211
0

111
73
0

7.540
491
-390

85.352
0
0

117.822
775
-390

Kostpris 31. december 2015

25.030

184

7.641

85.352

118.207

Ned- og afskrivninger 1. januar 2015
Afskrivninger
Afgang

5.969
855
0

0
0
0

5.138
719
-368

4.072
4.073
0

15.179
5.647
-368

Ned- og afskrivninger 31. december 2015

6.824

0

5.489

8.145

20.458

18.206

184

2.152

77.207

97.749

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

Modervirksomhed
tkr.

2015

2014

Afskrivninger kan specificeres således:
Afskrivninger
Avance/tab ved salg/skrotning af anlægsaktiver

5.647
-6

6.115
-1.417

5.641

4.698

29

Noter

9 Finansielle anlægsaktiver
Koncern
Kapitalandele i
associerede virksomheder

tkr.

Andre
værdipapirer
og kapitalandele

Andre
tilgodehavender

I alt

Kostpris 1. januar 2015
Årets tilgang

55.732
0

38.518
0

2.712
492

96.962
492

Kostpris 31. december 2015

55.732

38.518

3.204

97.454

Værdireguleringer 1. januar 2015
Årets resultat
Modtaget udbytte
Andel af egenkapitalbevægelser

27.774
18.700
-16.800
-8.540

-28.153
0
0
0

0
0
0
0

-379
18.700
-16.800
-8.540

Værdireguleringer 31. december 2015

21.134

-28.153

0

-7.019

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

76.866

10.365

3.204

90.435

Navn og hjemsted

Ejerandel

Energi Nord A/S, Aalborg
Waoo A/S, Aarhus
Nianet A/S, Glostrup
Bredbånd Nord Nordjylland A/S, Brønderslev
Net-Sam Scada A/S, Aarhus

48,0 %
9,13 %
4,1 %
33,3 %
7,73 %

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

Selskabskapital

Egenkapital

Årets
resultat

Regnskabsmæssig
værdi

tkr.
84.000
80.047
39.921
11.700
500

tkr.
150.956
41.029
256.771
12.603
-4.688

tkr.
38.698
-7.581
4.411
549
-4.368

tkr.
72.459
0
10.133
4.407
232
87.231

Herudover ejer koncernen 67 % af Bredbånd Nord Ejendomme I/S, Brønderslev. Denne kapitalandel pro-rata konsolideres.
I den associerede virksomhed Energi Nord fraviges årsregnskabslovens § 37 vedrørende indregning af finansielle instrumenter, idet afledte finansielle instrumenter på elektricitet, som er indgået med henblik på sikring af købs- eller
salgspositioner, noteoplyses. Regnskabspraksis på dette område er valgt, idet årsregnskabsloven ikke giver mulighed
for at indregne værdi af de tilsvarende salgskontrakter og dermed opnå matching mellem indtægter og udgifter. Af
hensyn til matching-princippet er denne forpligtelse alene noteoplyst. Såfremt Energi Nord havde indregnet afledte
finansielle instrumenter på elektricitet, som er indgået med henblik på sikring af købs- og salgspositioner, ville Nord
Energis andel af værdien af Energi Nord være reduceret med 34,3 mio. kr.
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9 Finansielle anlægsaktiver (fortsat)
Modervirksomhed
Kapitalandele i
dattervirksomheder

tkr.
Kostpris 1. januar 2015

Kapitalandele i
associerede
virksomheder

I alt

2.058.586

51.832

2.110.418

Værdireguleringer 1. januar 2015
Årets resultat
Andel af egenkapitalbevægelser
Forskydning i intern avance
Modtaget udbytte
Afskrivning, koncerngoodwill

-770.400
7.124
80
-9.165
0
-608

27.472
18.575
-8.620
0
-16.800
0

-742.928
25.699
-8.540
-9.165
-16.800
-608

Værdireguleringer 31. december 2015

-772.969

20.627

-752.342

1.285.617

72.459

1.358.076

Årets resultat

Regnskabsmæssig
værdi

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

Ejerandel

Navn og hjemsted

Selskabskapital

Egenkapital

tkr.
tkr.
70.500 1.155.423
15.000
145.104
5.000
22.426
84.000
150.956

tkr.
tkr.
14.088 1.155.423
-12.676
145.104
5.712
22.426
38.698
72.459

1.473.909
Goodwill ultimo
Intern avance

45.822 1.395.412
-608
1.824
-9.165
-39.160

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

36.049 1.358.076

Nord Energi Net A/S, Hjørring
Nord Energi Fibernet A/S, Hjørring
Nord Energi Teknik A/S, Hjørring
Energi Nord A/S, Aalborg

100 %
100 %
100 %
48 %

10 Igangværende arbejder for fremmed regning
Koncern
tkr.

2015

2014

Igangværende arbejder for fremmed regning
Specifikation af igangværende arbejder for fremmed regning:
Salgsværdig af igangværende arbejder
Acontofaktureret

7.347
-6.735

624
-195

612

429

902
-290

429
0

612

429

Der klassificeres således:
Igangværende arbejder for fremmed regning (nettoaktiver)
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder
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11 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter primært forudbetalte kontingenter.

12 Hensatte forpligtelser
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser
Af Nord Energi-koncernens og Nord Energi A.m.b.a.'s pensionsforpligtelser på 4.563 tkr. forfalder 513 tkr. inden for 1
år, og 1.958 tkr. forfalder efter 5 år.
Henlæggelse til særlige formål
Henlæggelse til særlige formål i forsyningsområdet Nordvendsyssel forfalder, i takt med modtagne ansøgninger om
støtte til særlige formål behandles og godkendes. Der kan på denne baggrund ikke foretages en opdeling i forfaldstidspunkter.

Koncern
tkr.

2015

2014

Udskudt skat 1. januar 2015
Tilgang ved fusion
Årets regulering af udskudt skat
Ændring af skatteprocent

-24.503
0
-7.654
0

-15.829
-58
-8.832
216

Udskudt skat 31. december 2015

-32.157

-24.503

8.530
-40.687

12.348
-36.851

-32.157

-24.503

0-1 år
Over 1 år

27
-32.284

3.376
-27.879

Udskudt skat 31. december 2015

-32.157

-24.503

13 Hensættelser til udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat vedrører:
Materielle anlægsaktiver
Gældsforpligtelser

Tidspunktet for udligning af udskudt skat forventes at blive:

Herudover har koncernen et skatteaktiv på ca. 38 mio. kr. (2014: 43 mio. kr.). Aktivet er bogført i balancen til 0 kr.
Det ikke bogførte skatteaktiv vedrører materielle anlægsaktiver for 37 mio. kr. (2014: 41 mio. kr.) og gældsforpligtelser
for 1 mio. kr. (2014: 2 mio. kr.).
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14 Investeringsbidrag m.v.
Koncern
tkr.
Modtagne investeringsbidrag 1. januar
Modtagne investeringsbidrag m.v. i året
Indtægtsført 1. januar
Indtægtsført i året

2015

2014

233.733
24.250
-59.174
-9.085

219.221
14.512
-50.690
-8.483

189.724

174.560

Der indtægtsføres 9.344 tkr. (2014: 8.598 tkr.) inden for det næste år. Investeringsbidrag m.v. til indtægtsførsel efter 5
år udgør 154.042 tkr. (139.535 tkr.).

15 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

16 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Selskabet er part i enkelte tvister, hvis udfald ikke forventes at påvirke selskabets finansielle stilling pr. 31. december
2015 væsentligt.
Til sikkerhed for Energi Nord A/S' bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en selvskyldnerkaution.
Til sikkerhed for Nord Energi Fibernet A/S' bankengagement har Nord Energi A.mb.a. afgivet en selvskyldnerkaution.
Nord Energi A.m.b.a. har afgivet støtteerklæring overfor Nord Energi Fibernet A/S.
Til sikkerhed for Bredbånd Nord, Nordjylland A/S' bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en selvskyldnerkaution for maks. 33 % af 10 mio. kr.
Selskabet har indgået en uopsigelig serviceaftale vedrørende vindmøller. Aftalen løber i 13 år, og den samlede forpligtelse udgør 10.530 tkr.
Eventualforpligtelser vedrørende fratrådte medarbejdere andrager 650 tkr.
Selskabet har indgået en operationel leasingkontrakt med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 7 tkr. Leasingkontrakten har en restløbetid på 28 måneder med en samlet nominel restleasingydelse på 198 tkr.
Eventualforpligtelser i dattervirksomheder
Nord Energi Fibernet A/S hæfter solidarisk sammen med de øvrige interessenter for gælden i Bredbånd Nord Ejendomme I/S.
I dette interessentskab udgør den samlede gæld 255 tkr. pr. 31. december 2015.
Til sikkerhed for Waoo A/S' bankengagement har Nord Energi Fibernet A/S afgivet selvskyldnerkaution maksimeret til
2.000 tkr.
Nord Energi Fibernet A/S har indgået uopsigelige lejekontrakter vedrørende lokaler med en gennemsnitlig månedlig
leje på 31 tkr. Lejekontrakterne er uopsigelige i 12 måneder til en samlet forpligtelse på 370 tkr.
Nord Energi Teknik A/S har indgået operationelle leje- og leasingkontrakter med en gennemsnitlig månedlig leasingydelse på 73 tkr. Leje- og leasingkontrakterne har en restløbetid på 9 år med en samlet leje- og leasingforpligtelse på
661 tkr.
Ud over sædvanlige garantier på leverede anlæg og udførte byggearbejder påhviler der ikke Nord Energi Teknik A/S
eventualforpligtelser.
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16 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. (fortsat)
Nettab
Som omtalt i note 1 indregner og betaler Nord Energi Net A/S løbende et acontobeløb til nettab. Det konkrete nettab
bliver opgjort med min. 15 måneders forsinkelse. På nuværende tidspunkt har selskabet alene modtaget beregning af
nettabet til og med 2012. Den manglende genberegning af nettabet for 2013-2015 kan repræsentere en eventualforpligtelse eller et eventualaktiv for Nord Energi Net A/S, som ikke er indregnet i årsregnskabet.
Reguleringsmæssige indtægter
Som omtalt i note 1 er der usikkerheder omkring Nord Energi Net A/S' reguleringsmæssige indtægtsrammer. Nord
Energi Net A/S har indregnet beregnede forventede indtægtsrammer i årsrapporten. Endelige indtægtsrammer vil
kunne afvige herfra. Afvigelsen vil kunne repræsentere en eventualforpligtelse eller et eventualaktiv for Nord Energi
Net A/S, som ikke er indregnet i årsregnskabet.
Service- og vedligeholdelsesaftaler
Nord Energi Net A/S har indgået en uopsigelig serviceaftale. Aftalen er uopsigelig indtil 2030, og de samlede ydelser i
perioden udgør 2.156 kr.
Herudover har Nord Energi Net A/S indgået en uopsigelig vedligeholdelsesaftale. Aftalen er uopsigelig indtil 2019, og
de samlede ydelser i perioden udgør 4.319 tkr.
Eventualaktiver i dattervirksomheder
Nord Energi Fibernet A/S har et udskudt skatteaktiv på ca. 37 mio. kr., som primært vedrører tidsmæssige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige afskrivninger på fibernetaktiver. Det er ledelsens vurdering, at aktivet ikke kan anvendes inden for de kommende år, og på baggrund heraf er det udskudte skatteaktiv ikke regnskabsmæssigt aktiveret.

17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for Nord Energi A.m.b.a.'s og Nord Energi Fibernet A/S' engagement med kreditinstitutter har Nord
Energi A.m.b.a. afgivet pant i værdipapirbeholdninger på 1.372.194 tkr. og likvide beholdninger på 15.946 tkr.

18 Nærtstående parter
Nord Energi A.m.b.a. sælger og køber en række ydelser af dattervirksomheder.
Al samhandel foregår på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis.
Virksomheden ejes af andelshaverne.
Nord Energi A.m.b.a.'s nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter tilknyttede virksomheder og virksomhedens bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers nære familiemedlemmer.
Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder, hvori førnævnte har væsentlig økonomiske interesser.
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Koncern
tkr.

2015

2014

160
65
55
1.268

168
110
47
920

1.548

1.245

-418
6.333
-4.098

-1.649
32.438
31.918

1.817

62.707

61.836
-666.211

144.883
-610.361

-604.375

-465.478

19 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
Honorar vedrørende lovpligtig revision
Erklæringsopgaver med sikkerhed
Skatterådgivning
Andre ydelser

20 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i forudbetalinger, leverandørgæld og anden gæld

21 Likvider
Likvide beholdninger
Kortfristet bankgæld
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Ørstedsvej 2
9800 Hjørring
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