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Hirtshals  
El-Netselskab

Tårs  
El-Netselskab

Nyfors Net
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Elnet

Nord Energi
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forsyner  

ca. 90.000 

elforbrugere 

med strøm.

Bagerst fra venstre: Niels Jørgen Frederiksen, Ole Larsen, Ole Thomsen, Kjeld Larsen, Ivan Vinther Andersen,  
Jørgen Lind Thomsen, Bjarne Lyngø, Regnar Bæk, Peter Holme Hansen, Jan Tietze, Peder Kjeldgaard, Søren Juul Hansen.
Forrest fra venstre:   Tage Larsen, Niels K. Holt, Karl Erik Nørgaard, John Vognsen, Leo Mikkelsen.
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Koncernstruktur
PR. 1.  JANUAR 2012

Nord Energi
A.m.b.a.

Nord Energi  
Net A/S 
(100%)

Energi Nord A/S

(48%)

Nord Energi  
Fibernet A/S

(100%)

Nord Energi  
Teknik A/S

(100%)

 Nord Energi  
Rådgivning A/S

(100%)

NV  
Net A/S
(25,04%)

Energi  
Danmark A/S

(8,8%)

I/S Bredbånd Nord
(66,6%)

Bredbånd Nord Ejendomme I/S
(66,6%)

Waoo A/S
(6,6%)

Nianet A/S
(4,1%)
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Repræsentantskab 
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Fra det tidligere ENV:

Fra det tidligere ESV:
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Tekniske nøgletal
3 1. december 2011

Vedvarende energi og decentral produktion for 2011:

ENV ESV NORD ENERGI

Antal installationer 52.2�2 stk. �8.780 stk. 91.012 stk.

Elsalg 5�8.602 MWh ��7.098 MWh 875.700 MWh

Lavspændingsluftledninger 0 km 5 km 5 km

Lavspændingskabler 2.522 km 1.7�0 km 4.252 km

10 kV luftledninger 0 km 0 km 0 km

60 kV luftledninger �2 km 9� km 125 km

10 kV kabel 1.494 km 1.058 km 2.552 km

60 kV kabel 224 km 66 km 290 km

10 kV transformerstationer 1.672 stk. 94� stk. 2.615 stk.

60 kV transformerstationer 20 stk. 19 stk. �9 stk.

Vindmøller  
ekskl. husstandsmøller Vandkraftværker

Decentrale kraftvarmeværker
inkl. VE-anlæg

ENV ESV ENV ESV ENV ESV

Antal 144 stk. 116 stk. � stk. 0 stk. 26 stk. 17 stk.

Samlet effekt 72,90 MW 105,5 MW 0,128 MW 0 MW 120,8 MW �5,9 MW

Samlet produktion 151.�87 MWh 212.6�5 MWh 518,7 MWh 0 MWh 181.618 MWh 108.218 MWh
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2011 
for Nord Energi A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-
skabet giver et retvisende billede af koncernens og selska-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets ak-
tiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret  
1. januar – 31. december 2011.

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en 
retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-
handler.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godken-
delse.

Hjørring, den 26. marts 2012

Direktion:

Peder Kjeldgaard
Adm. Direktør

Søren Juul Hansen
Direktør

I bestyrelsen:

Karl Erik Nørgaard
Formand

Leo Mikkelsen
Viceformand

Niels K. Holt
Næstformand 

John Vognsen
Næstformand

Jørgen Lind Thomsen Ivan Vinther Andersen

Kjeld Larsen Bjarne Lyngø Tage Larsen

Ole Larsen Niels Jørgen Frederiksen Ole Thomsen
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Til kapitalejerne i Nord Energi A.m.b.a.

Påtegning på koncernregnskabet og 
årsregnskabet 

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 
Nord Energi A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen 
som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. 
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter års-
regnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og 
årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregn-
skab og 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 koncernregnskab og 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregn-
skabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 
har udført revisionen i overensstemmelse med internatio-
nale 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 koncernregnskabet og årsregnskabet 
er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for 
at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncern-
regnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlin-
ger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 
af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet 
og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 
kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af 
et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virk-
somhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-
sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og 
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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-
skabet giver et retvisende billede af koncernens og selska-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets akti-
viteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med års-
regnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel-
sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger 
i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og 
årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, 
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Hjørring, den 26. marts 2012

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Claus Muhlig
Statsautoriseret revisor

Kim Winther
Statsautoriseret revisor



Hoved- og nøgletal (tkr.)

Koncernen 2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal

Nettoomsætning �65.007 �52.712 �5�.987 269.4�� �17.01�

Indeks 115 111 112 85 100

Bruttoresultat 175.�00 168.982 1�4.000 124.698 107.77�

Indeks 16� 157 124 116 100

Driftsresultat -29.714 -�2.099 -54.455 -52.16� -�7.221

Resultat før skat 21.560 72.498 71.262 -1�7.7�9 10.966

Årets resultat 20.�60 7�.874 77.299 -1�4.561 15.56�

Aktiver i alt �.10�.808 �.018.524 2.857.48� 2.740.615 2.770.664

Indeks 112 109 10� 99 100

Egenkapital 2.248.08� 2.�79.916 2.�07.141 2.2�0.154 2.�69.49�

Indeks 95 100 97 94 100

Antal ansatte (incl. Bredbånd Nord) 171 164 162 161 1�2

Nøgletal

Egenkapitalens forrentning (Årets resultat/gns. egenkapital) 1,0% �,2% �,4% -5,9% 1,�%

Soliditetsgrad (Egenkapital/balance) 72,4% 78,8% 80,7% 81,4% 85,5%

Pengestrøm

Pengestrøm fra drift 91.1�5 102.924 95.970 -41.6�1 42.847

Pengestrøm fra investeringer -169.605 -105.550 -106.6�1 -155.242 -90.220

Pengestrøm fra finansiering 71.844 25.17� 24.415 50.000 50.000

Nøgletal for koncernen omfatter såvel ENV koncernen som ESV koncernen for hele perioden.
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Hoved- og nøgletal (tkr.)

ENV Net A/S 2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal

Nettoomsætning 18�.219 182.840 187.500 14�.080 195.6�0

Indeks 94 9� 96 7� 100

Årets resultat 6.85� 9.016 -4.212 1.7�4 1.5�1

Aktiver i alt 962.050 951.467 9�0.112 895.9�7 874.446

Indeks 110 109 106 102 100

Egenkapital 779.852 772.999 76�.982 768.194 766.460

Indeks 102 101 99 101 100

Antal ansatte 25 26 26 �1 �2

Hoved- og nøgletal (tkr.)

ESV Net A/S 2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal

Nettoomsætning 111.424 102.245 102.988 71.�87 97.0��

Indeks 115 105 106 74 100

Årets resultat 2.121 1�.821 �.469 -�1.4�2 -1.0�7

Aktiver i alt 470.689 676.664 659.559 781.691 862.68�

Indeks 55 78 76 91 100

Egenkapital �12.�72 5��.145 519.�24 6�5.855 717.287

Indeks 44 74 72 89 100

Antal ansatte 25 25 24 2� 22

Hoved- og nøgletal (tkr.)

Nord Energi Teknik A/S 2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal

Nettoomsætning 59.005 5�.744 5�.�05 4�.�12 29.899

Indeks 197 180 178 145 100

Årets resultat 2.045 1.14� 688 2.049 1.905

Indeks 107 60 �6 108 100

Aktiver i alt 4�.596 15.574 14.565 22.�91 15.618

Indeks 279 100 9� 14� 100

Egenkapital 10.281 8.2�6 7.09� 10.406 10.257

Indeks 100 80 69 101 100

Antal ansatte 49 47 44 4� �6
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Hoved- og nøgletal (tkr.)

14/6 - 31/12 
ENV Fibernet A/S 2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal

Nettoomsætning 19.977 17.609 15.��5 18.28� �.829

Indeks 109 96 84 100 -

Årets resultat -18.764 -17.906 -16.176 -14.254 -4.684

Aktiver i alt 25�.999 212.845 179.120 151.578 121.6�1

Egenkapital -1.40� 21.211 �0.�27 22.041 40.526

Indeks (6) 96 1�8 100 -

Antal ansatte 29 28 28 26 12

Heraf ansatte i Bredbånd Nord I/S 14 1� 14 15 7

Hoved- og nøgletal (tkr.)  

ESV Bredbånd A/S 2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal

Nettoomsætning 10.244 6.587 5.025 2.85� 578

Indeks 1.772 1.140 869 494 100

Årets resultat -22.561 -22.16� -20.572 -27.889 -8.2�2

Aktiver i alt 142.5�6 1�4.919 108.519 107.�91 82.566

Egenkapital -17.88� 4.704 6.758 -12.671 15.218

Indeks (118) �1 44 (8�) 100

Antal ansatte 18 16 17 18 11

Heraf ansatte i Bredbånd Nord I/S 14 1� 14 15 7

Hoved- og nøgletal (tkr.)

19/12 2006 -
Nord Energi Rådgivning A/S 2011 2010 2009 2008 31/12 2007

 Hovedtal

 Årets resultat -1�6 1.0�1 �66 �8� 157

 Indeks (�6) 269 96 100 -

 Aktiver i alt 2�.671 24.107 25.722 4.060 �.629

 Indeks 58� 594 6�4 100 -

 Egenkapital 21.694 21.8�1 20.799 1.502 1.170

 Indeks 1.444 1.45� 1.�85 100 -

 Antal ansatte 5 7 8 7 7
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2011 blev på mange måder et historisk år. Én begivenhed 
overskyggede dog alle, da repræsentantskaberne i ESV 
A.m.b.a. og ENV a.m.b.a den 28. april 2011 - med tilbage-
virkende kraft fra 1. januar 2011 - besluttede at fusionere 
de to selskaber til selskabet Nord Energi A.m.b.a. 

At netop ENV og ESV fusionerer, er en helt naturlig kon-
sekvens af den konsolidering der sker blandt de danske 
energiselskaber i disse år. ENV og ESV er begge selskaber, 
som igennem årene har haft stor fokus på forsyningssik-
kerhed, og har et næsten 100% kabellagt el-net. Begge sel-
skaber har endvidere en solid økonomi, og der er således 
tale om en fusion mellem to ligeværdige parter. ESV og ENV 
var også naboselskaber, og Nord Energi har nu et sammen-
hængende geografisk forsyningsområde fra Limfjorden til 
Skagen, hvilket giver et godt grundlag for at hente betyde-
lige synergier ved fusionen.

Med dannelsen af Nord Energi og med Himmerlands El-
forsynings køb af Aalborg Kommunes elforsyning, AKE, er 
konsolideringen blandt energiselskaberne i Nordjylland nu 
for alvor påbegyndt. ENV og ESV var i fællesskab aktive 
i budgivningen på AKE, men måtte i den afgørende fase 
konstatere, at HEF afgav det højeste bud på AKE, og endte 
som køber.

Den grundlæggende forretnings-idé for Nord Energi er 
fokus på kerneaktiviteten – drift af eldistributionsnettet 
– hvor lave nettariffer og god forsyningskvalitet med lave 
afbrydelsestider er succeskriteriet. Fusionen skal endvidere 
fastholde, styrke og udvide den fremadrettede positive ud-
vikling, og skabe en robust, bredere og stærk økonomisk 
forankret mulighed for at optage, forbedre og udvikle nye 
aktiviteter med udgangspunkt i kernevirksomheden.

Det er vigtigt at understrege, at grundstammen i Nord 
Energi således er elforsyningsnettet og vores 90.000 an-
delshavere, som er tilknyttet dette som både ejere og for-
brugere.

Rent teknisk er fusionen foretaget med ESV A.m.b.a. som 
det fortsættende selskab, derfor er nærværende årsrapport 
påhæftet ”37. regnskabsår”, selv om det reelt er det nye 
selskabs første regnskabsår. Fusion af Net- og Fiberselska-
berne vedtages formelt først på disse selskabers general-
forsamlinger i foråret 2012 med tilbagevirkende kraft pr. 1. 
januar 2012, hvorfor der i nærværende årsrapport optræder 
separate regnskaber for de tidligere ESV og ENV Net- og 
Fiberselskaber.

I fusionsplanen er der aftalt en overgangsperiode på 3 år, 
hvor repræsentantskabet for Nord Energi A.m.b.a. udgøres 
af ESV’s 60 repræsentantskabsmedlemmer - valgt i efteråret 
2010 - og ENV’s 40 repræsentantskabsmedlemmer - valgt i 
efteråret 2007 – altså samlet 100 repræsentantskabsmed-
lemmer. Bestyrelsen for Nord Energi A.m.b.a. udgøres i den 
3-årige overgangsperiode af 7 bestyrelsesmedlemmer fra 
ESV og 5 bestyrelsesmedlemmer fra ENV. Da størrelsesfor-
holdet mellem ESV og ENV var 40/60% med ENV, som det 

Dannelse af Nord Energi

største selskab, er stemmefordelingen i både repræsen-
tantskab og bestyrelse i overgangsperioden aftalt således, 
at ENV’s repræsentanter stemmer med dobbelt vægt.

Der skal i efteråret 2013 afholdes forbrugervalg til Nord 
Energis repræsentantskab, som med virkning fra 1. januar 
2014 vil bestå af 70 repræsentantskabsmedlemmer. Der 
skal på dette tidspunkt vælges en bestyrelse på 7 medlem-
mer.

Her i begyndelsen af 2012 har vi endnu ikke modtaget 
myndighedernes endelige godkendelse af fusionen, men 
med de samtaler vi har haft med Energistyrelsen, regner vi 
med at dette er en formalitet. Det har dog været nødven-
digt med et enkelt møde med Energistyrelsen i København 
vedrørende juridiske spidsfindigheder med forbrugerindfly-
delsen i Nord Energi Net A/S.

Fra bestyrelsens side kan vi med tilfredshed konstatere, at 
organisationen i det nye selskab er på plads og fungerer 
tilfredsstillende, selv om implementeringen af et nyt øko-
nomi- og projektstyringssystem har givet visse begynder-
vanskeligheder. Vi finder det ligeledes tilfredsstillende, at 
medarbejderne har taget positivt imod fusionen, og nu er 
ved at opbygge en fælles Nord Energi samarbejdskultur.

For at skabe et bedre økonomisk grundlag på fibernet-om-
rådet vil Nord Energi arbejde for at indgå i et større sam-
arbejde med landets øvrige fibernetselskaber, hvilket også 
var vor intention ved etableringen af det fælles indholds-
selskab Waoo! 

Vi håber samarbejdet indenfor Waoo’s rammer kan blive 
styrket og udvidet, og vi vil arbejde positivt for, at dette 
bliver en realitet.

På vegne af bestyrelsen i Nord Energi A.m.b.a.

Karl Erik Nørgaard
Formand
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2011 stod i fusionens tegn for alle medarbejderne hos Nord 
Energi. Nogle medarbejdere skiftede rent fysisk arbejds-
plads, fra Hjørring til Nørresundby og vice versa, nogle 
oplevede chefskifte eller fik ny nærmeste overordnede, og 
enkelte skiftede funktionsområde.  

Som forudsat i den vedtagne fusionsplan, er der dog skabt 
plads til alle medarbejdere i det nye selskab, og dette har 
været medvirkende til at skabe den nødvendige ro til at op-
bygge det nye selskab, få etableret nye arbejdsrutiner og 
finde sig selv til rette i en større organisation. Denne pro-
ces er langt fra afsluttet endnu, og specielt implemente-
ring af et nyt fælles økonomi- og projektstyringssystem fra 
1. januar 2012 vil kræve mange ressourcer, og for enkelte 
nøglemedarbejdere kræve en ekstraordinær indsats.

Der er i alle afdelinger sket en harmonisering af ansæt-
telsesforholdene, dette er sket uden større problemer. På 
arbejdsmiljøområdet er der igangsat arbejdspladsvurderin-
ger (APV) for koncernens medarbejdere tillige med kom-
petenceudviklingsplaner for medlemmerne af arbejdsmil-
jøudvalget.

Som forudset valgte enkelte medarbejdere at overgå til ef-
terløn/pension ved etableringen af Nord Energi. I løbet af 
2011 forlod yderligere et antal medarbejdere Nord Energi, 
for, som planlagt før fusionen var en realitet, at overgå til 
efterløn. Der er ikke nyansat et tilsvarende antal medar-
bejdere, så Nord Energi er godt på vej til at høste rationa-
liseringsgevinsten ved fusionen, og med medarbejdernes 
aldersfordeling in mente, vil denne proces fortsætte i de 
kommende år.

Uanset informationsniveau og orienteringer vil der altid 
opstå en usikkerhed blandt medarbejderne, når to orga-
nisationer skal sammensmeltes til én. Ledelsen vil derfor i 
starten af 2012 påbegynde en strategiproces ”Nord Energi 

12-13” for at sikre klare mål og opgaver for de enkelte af-
delinger og medarbejdere.

Årsresultatet

Nord Energi kommer ud af 2011 med et resultat efter skat 
på 20,4 mio. kr. Ledelsen betragter årets resultat som 
tilfredsstillende på baggrund af de faldende økonomiske 
aktiviteter i samfundet. Vi kan således for Nord Energi kon-
statere et fald i den samlede distribuerede mængde el på 
ca. 3%.

Formueforvaltning

Nord Energis beholdning af værdipapirer havde ved ud-
gangen af 2011 en depotværdi på 1.096 mio kroner. Der 
er indgået forvaltningsaftaler med tre forvaltere, som alle 
opererer med samme mandat. Nord Energi har valgt en 
konservativ risikoprofil for at minimere eventuelle tab, som 
mange har oplevet i de tidligere år. Den konservative stra-
tegi viste sig helt rigtig i det turbulente år, som 2011 var 
– med et positivt afkast på 31.1 mio. kroner, svarende til 
ca. 3%, har Nord Energi opnået et resultat, som er yderst 
tilfredsstillende i forhold til de store udsving, der var på de 
finansielle markeder i løbet af året. Bestyrelsen vil i 2012 
fokusere på den fremadrettede risikoprofil og valg af for-
valtere.

Bygningsrenovering

I forbindelse med fusionen er der specielt i Nørresundby-
afdelingen foretaget en tiltrængt renovering af kontorlo-
kalerne. Der er foretaget mindre ændringer af lokalerne, 
udskiftet gulvtæpper og væggene har fået en gang maling, 
således at kontorfaciliteterne fremstår som nye.

I Hjørring er enkelte kontorlokaler blevet opfrisket med ny 
maling.

Ledelsens  
årsberetning 2011

Uanset informationsniveau og orienteringer vil der altid opstå en  
usikkerhed blandt medarbejderne, når to organisationer skal  

sammensmeltes til én. Ledelsen vil derfor i starten af 2012 påbegynde en 
strategiproces ”Nord Energi 12-13” for at sikre klare mål og opgaver  

for de enkelte afdelinger og medarbejdere.



19

Hjemmeside og intranet

I forbindelse med fusionen er der udarbejdet en ny hjem-
meside www.nordenergi.dk. I den første periode har vi 
genbrugt de relevante oplysninger fra de to fusionerede 
selskabers hjemmesider.  Fremover vil siden løbende blive 
udbygget og opdateret med relevant information om Nord 
Energi A.m.b.a. og samtlige 100% ejede datterselskaber, 
tillige med links til andre selskaber som Energi Nord, Bred-
bånd Nord, Waoo m. fl.

På vores opdaterede intranet har personalet adgang til alle 
forretningsgange, politikker, og anden personalerelateret 
information – bl.a. personalehåndbog, referater fra sam-
arbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøder m.v. Bestyrelsen har 
endvidere fået egen side, hvor alle dokumenter til bestyrel-
sesmøder, referater. m.v. placeres.

IT

På IT-området var første opgave i forbindelse med fusionen 
at få etableret en fast fiberforbindelse mellem afdelingerne 
i Hjørring og Nørresundby. Næste prioriteringsområde var 
etablering af fælles mail-system og nyt fælles telefonan-
læg, hvilket var implementeret i begyndelsen af septem-
ber måned. Alle IT-funktioner køres nu fra hovedsædet i 
Hjørring, men afdelingen i Nørresundby har besøg af en IT-
medarbejder én dag i hver uge. ENV’s eksisterende server-
installation er blevet udvidet med nyt hardware, så den kan 
leve op til kravene med det øgede antal brugere. På det 
tekniske område er der blevet etableret fælles driftsover-
vågningssystem til El-vagten, og der arbejdes p.t. med at få 
implementeret fælles netværks-platform mellem vores 60 
kV stationer. Også  de tekniske kartoteker er ved at blive 
sammenlagt – et arbejde der vil blive færdiggjort i løbet af 
2012. 

NV Net A/S

NV Net ejer, driver og vedligeholder det overordnede 150 
kV transmissionsnet i Nordjylland. Selskaber er forpligtet til 
at stille 150 kV nettet til rådighed for det statslige system- 
ansvarlige selskab – Energinet.dk - mod en godtgørelse, 
der svarer til den af Energitilsynet fastsatte indtægtsram-
me for NV Net.

Energinet.dk har i 2011 fremsat et konkret tilbud på et 
samlet køb af de regionale transmissionsselskaber i Dan-
mark. Målet er at få dannet ét landsdækkende statsligt ejet 
transmissionsselskab, der ejer og vedligeholder ”elnettes 
motorveje” i Danmark, og desuden er ansvarlig for driften 
af udlandsforbindelserne, som der i fremtiden bliver flere 
og flere af i takt med den forøgede udbygning af vindmøl-
leparker i Danmark.

Salget er endvidere blevet aktualiseret af et EU-direktiv om 
unbundling – ejermæssig og ledelsesmæssig adskillelse 
mellem selskaber, der forestår produktion og salg af el og 
selskaber, der er engageret i transmission af el.

Alle ejere af regionale transmissionsselskaber har overfor 
Dansk Energi, som på branchens vegne har forestået for-
handlingerne med staten, tilkendegivet interesse i et salg, 
og Energinet.dk har indledt en due dilligence af samtlige 
regionale transmissionsselskaber. Der stiles mod, at et 
samlet salg kan effektueres medio 2012.

Internt overvågningsprogram

Net- og transmissionsselskaber skal ifølge elforsyningslo-
vens bestemmelser udarbejde et internt overvågningspro-
gram, der skal sikre, at selskabet og dets medarbejdere ikke 
udviser diskriminerende adfærd i opgaveudførelsen, samt 
sikre fortrolig behandling af visse oplysninger. Både ESV og 
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ENV havde/har et internt overvågningsprogram, der sikrer, 
at elforsyningslovens bestemmelser for området overhol-
des, og i forbindelse med fusionen af net-selskaberne vil 
der ske en harmonisering af overvågningsprogrammet.

Energi Nord A/S

Energi Nord A/S, som ejes i fællesskab med Himmerlands 
Elforsyning (HEF), kom ud af året med et resultat efter skat 
på 41,4 mio. kr. Ud over et særdeles positivt driftsresul-
tat indeholder dette endvidere et godt resultat fra Energi 
Danmark A/S, som på det nordiske marked har formået at 
præstere en vækst på ca. 18% i solgte, fysiske kWh i perio-
den 2008 frem til 2011 - alene i Sverige er omsætningen 
næsten fordoblet fra 2010 - 2011.

Nord Energi Rådgivning A/S

I forbindelse med fusionen skiftede selskabet navn fra 
Energirådgiverne A/S til Nord Energi Rådgivning A/S, sam-
tidig fik selskabet adresse i afdelingen i Nørresundby. For-
målet med selskabet er fortsat at være rådgivningsselskab 
for vore kunder på energiområdet og levere energibespa-
relser til lav pris for Nord Energi Net A/S, der har forplig-
telsen til energispareindsatsen i henhold til særskilt aftale 
mellem branchen og myndighederne.

I 2011 blev resultatet af energispareindsatsen 16,7 mio. 
kWh, hvilket svarer til 4.500 husstandes el-forbrug. For 
2012 skal der realiseres energibesparelser på godt 22 mio. 
kWh.

Ved udgangen af 2011 påbegyndtes opbygning af en til-
skudsordning målrettet til private husejere, som på selska-
bets hjemmeside kan søge om tilskud til energirenoverin-
ger. 

Nord Energi Teknik A/S

Ved fusionen ændrede koncernens entreprenørselskab 
navn fra ENV Service A/S til Nord Energi Teknik A/S, og sel-
skabet har afdelinger i Hjørring, Nørresundby og Skagen 
med Hjørring som hovedsæde. Der er sket en væsentlig 
omstrukturering af arbejdsopgaverne, der betyder, at la-
gerfunktionen nu er samlet i Nord Energi Teknik A/S. End-
videre er GIS- og opmålingsafdelingen overført til dette 
selskab, og skal fremover servicere de andre selskaber i 
koncernen indenfor disse funktionsområder.

I Nørresundby-afdelingen er der ansat yderligere persona-
le, idet der bl. a. er etableret en vagtordning med elektrike-
re/montører – en vagtordning som ESV tidligere baserede 
på brug af eksterne el-installatører.

Nord Energi Teknik A/S har kontrakt med Hjørring Kommune 
om drift af den samlede gade- og vejbelysning i kommu-
nen frem til 2020. Der er i 2011 demonteret 250 træmaster 
og opsat 230 nye stålmaster med LED belysning, hvilket 
giver en energimæssig besparelse. Det forventes, at langt 
størsteparten af armaturerne til vejbelysningsformål frem-
over bliver udskiftet til LED belysning. I juni måned blev den 
gamle liftbil udskiftet til en moderne Mercedes Econic, som 
bl. a. udmærker sig ved, at liften anvendes med batteridrift, 
hvilket er mere miljøvenligt.

Der er udført en del arbejder for eksterne kunder på både 
grave- og opmålingsområdet. Vi har bl. a. leveret et turnkey 
projekt til Hjørring Vandselskab, hvor vi har forestået lods-
ejerforhandling, nedpløjning af vandledning, GPS-opmåling 
og efterfølgende stået for at få udfærdiget en tinglyst de-
klaration.

Nord Energi Teknik A/S går et spændende 2012 i møde, 
hvor der bliver fokus på effektivitet og service for både in-
terne og eksterne kunder i det nye store forsyningsområde 
fra Limfjorden til Skagen.

ENV Net A/S + ESV Net A/S –  
Nord Energi Net A/S

Nord Energi Net samlede netaktiviteterne i Hjørring i no-
vember 2011. Alle centrale aktiviteter udføres nu i ENV’s 
tidligere rammer. Beredskab og vagtfunktion sker fra én 
fælles funktion, med egne montører til vagtudkald og ud-
bedring af fejl. Da Nord Energis forsyningsområde rent ge-
ografisk har stor udstrækning – fra Nørresundby til Skagen 
– er der indrettet ”satellit” arbejdspladser i både Skagen 
og Nørresundby. De tidligere medarbejdere fra Nørresund-
by har fået deres daglige arbejdsplads i Hjørring. 

I forhold til tidligere er antallet af medarbejdere blevet re-
duceret med 3 personer – som er helt i overensstemmelse 
med de besparelsesestimater, som var angivet i fusionsaf-
talen. Der er dog opmærksomhed på den noget ”tunge” 
aldersfordeling, som præger Nord Energi Net, og det vil i 
de kommende år være nødvendigt at tilføre menneskelige 
ressourcer for at sikre et løbende generationsskifte. 

Resultatet af myndighedernes årlige benchmark gav det 
resultat, at Nord Energi Net A/S er placeret i top 10 med 
hensyn til effektivitet blandt de danske elselskaber – hi-
storisk har både ENV og ESV været højere placeret, men fejl 
i de indberettede data betød en noget dårligere placering 
end tidligere. Fejlindberetningen er påklaget til myndighe-
derne, og det forventes, at korrektionen vil medføre en 
placering i top 5. 

Nettarifferne er i 2011 blevet harmoniseret, således at der 
nu er samme betaling for netydelser i hele Nord Energis 
forsyningsområde. Netselskabernes indtægtsgrundlag re-
guleres i en indtægtsramme, der angiver, hvor meget der 
må tages i betaling ved forbrugerne. Nord Energi udnytter 
ikke det fulde opkrævningsgrundlag, men det forventes, at 
rammen udnyttes fuldt ud i 2012, ikke mindst for at sikre 
det fremtidige indtægtsgrundlag, da myndighederne tidli-
gere – uden varsel – har reguleret indtægtsrammen i for-
hold til netselskabernes aktuelle betaling for netydelser.
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Afbrudsstatistik
Igen for 2011 kan såvel ENV som ESV være stolte af et 
meget lavt antal afbrydelser:

ENV ESV

Fejl i 10/0,4 kV stationer 1 stk. 0 stk.

Fejl på 10 kV kabler  8 stk.  
(4 p.g.a. 

graveskade)

11 stk.  
(9 p.g.a. 

graveskade)

Fejl på 60 kV linier 0 stk. 0 stk.

Parallelt med benchmark af effektivitet udarbejder myndig-
hederne også benchmark af antallet af fysiske afbrydelser 
af forbrugerne. Helt i overensstemmelse med Nord Energis 
strategi om stabil elforsyning, har Nord Energi en placering 
i top over færreste afbrydelser.

En central faktor for at minimere afbrydelser er stadig fo-
kus på og investeringer i elanlæg. Nord Energi har i 2011 
kabellagt 13 km 60 kV luftledning og påbegyndt etablering 
af en ny 150/60 kV station i Vester Hassing. Derudover er 
der etableret 10 kV kabelanlæg som ringforbindelser – alt 
for at sikre og udbygge forsyningssikkerheden

Tilslutning af decentrale producenter har i 2011 givet anled-
ning til stor aktivitet. Regeringens målsætning og gunstige 
afregningsregler har medført et sandt boom i opførelse af 
vindmøller i Nord Energis forsyningsområde. Vindmøllerne 

er i dag af en sådan elektrisk størrelse, at der ofte kræves 
en udbygning på 60 kV niveau. Der er her tale om elek-
triske anlæg som, både anlægsmæssigt og økonomisk, er 
meget store. 

Med de forespørgsler der i øjeblikket er omkring nettilslut-
ning af vindmøller i Nord Energis forsyningsområde, kan 
det forventes, at specielt dette område vil kræve mange 
ressourcer i årene fremover.

Også på det private område er der stor aktivitet med al-
ternativ elproduktion. Specielt har opsætning af el-produ-
cerende solceller på parcelhustage fået et stort omfang. 
Alene i de sidste måneder i 2011 er der opsat omkring 100 
anlæg i Nord Energis område – og med prognoser som 
spår, at omkring hver 20. husstand i 2020 vil have et sol-
celleanlæg installeret – så har vi kun lige set starten.

Alle disse alternative produktionsformer giver en lang ræk-
ke udfordringer for en sikker og stabil elforsyning, og ikke 
mindst for at sikre harmoni mellem produktion og forbrug. 
Nøglen til at sikre dette er indførsel af intelligens i elnettet 
– det der også kaldes Smart Grid. Hele den danske elsektor 
står derfor i de kommende år med udviklingsprojekter og 
implementering af nye komponenter og reguleringssyste-
mer i det eksisterende elnet.

Et af elementerne er intelligente elmålere hos den enkelte 
forbruger. Elmåleren er online i kontakt med elselskabet, 
og den enkelte forbruger har i fremtiden mulighed for at 
kunne reagere på forskellige priser hen over døgnet, og 
således få mulighed for at placere en del af elforbruget 
når elprisen er lav. Der gives også mulighed for at ind- og 
udkobling af forskellige brugsapparater – f. eks. opladning 
af elbiler - kan styres centralt. 
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Nord Energi har påbegyndt opsætning af intelligente elmå-
lere. Der er pt. opsat omkring 18.000 ud af 90.000 målere. 
Da der er tale om en stor investering – i størrelsesorden 
110-120 millioner kroner – vil bestyrelsen i løbet af 2012 
tage stilling til om udskiftning af de eksisterende elmålere 
skal forceres, eller om dette skal ske i takt med, at de ek-
sisterende elmålere alligevel skal skiftes.

Nord Energi er godt rustet til de mange udfordringer, som 
specielt netselskaberne vil få i de kommende år. Vi står 
med et meget driftsikkert, kabellagt elnet – et relativt stort 
netområde/kundeantal og en sund økonomi, hvilket bety-
der, at vi er i stand til at investere de nødvendige øko-
nomiske og menneskelige ressourcer, der vil blive krævet 
fremover.

ESV Bredbånd A/S + ENV Fibernet A/S –  
Nord Energi Fibernet A/S

Denne beretning er en samlet beretning for hhv. ESV Bred-
bånd A/S og ENV Fibernet A/S, der siden fusionen af ESV og 
ENV, operativt har opereret som et samlet selskab nemlig 
Nord Energi Fibernet A/S. Salget af bredbåndsydelser på 
fibernettet udføres i samarbejde med 3 delvist ejede sel-
skaber - det lokale selskab Bredbånd Nord og de 2 lands-
dækkende selskaber Waoo og Nianet.

Specielt har Waoo markeret sig på det danske mediemar-
ked i 2011. Med Søren Østergaard som spåkone har Waoo 
brændt sig fast på nethinden i forbindelse med landsdæk-
kende kampagner. Bredbånd Nord har igennem hele 2011 
oplevet en betydelig interesse for de indholdsydelser, vi 
nu er i stand til levere. Waoo har i starten af 2012 indgået 
aftale om salg af Viasat-pakken og dermed er Waoo og 
Bredbånd Nord en seriøs konkurrent til f.eks. YouSee og 
Stofa på alle 4 parametre: produkt, pris, markedsføring og 
placering.

Som i 2010 startede 2011 også med masser af sne og frost, 
der gjorde det umuligt at færdiggøre allerede opstartede 
projekter og planlagte nye anlægsprojekter blev forsinkede. 
Da frosten endelig, lige efter påsken, slap sit tag i jorden, 
tog anlægsarbejdet fart og i løbet af relativt kort tid var 
puklen af ikke tilsluttede kunder nedbragt, færdiggørelse 
af påbegyndte projekter var tilendebragt og nye projekter 
opstartet.      
  
I det sene forår, henover sommeren og i efteråret blev der, 
af større områder, anlagt tilslutningsnet og tilsluttet kun-
der i stor stil i områder i Skagen, Højene, Hjørring, Horne, 
Gærum, Tylstrup, Vodskov og Hals. Mere end hver tredje 
husstand tilsluttes nu fibernettet i forbindelse med etab-
leringsstart i nye områder og tilslutningsprocenten stiger 
fortsat i de tidligere etablerede områder.

Derudover er der udført projekter og installationer i for-
bindelse med erhverv spredt jævnt udover hele forsynings-
området.

Udover de direkte kommercielle aktiviteter anlægger og 
servicerer Nord Energi Fibernet også fiberløsninger til kon-
cerninternt brug, eks. kommunikationsinfrastrukturen til 
60 og 10 kV stationer samt el-driftsvagten.

Nettets størrelse i form af tracélængder, teknikhuse, ska-
be/brønde og muffer ser således ud: 

•  fibernet i ca. 1.700 km tracé 
•  opførelse af 50 teknikhuse 
•  opførelse af ca. 1.800 skabe og brønde til muffer og for-

deling.

Kundetilgang og udbredelse af nettet har i 2011 overgået 
de budgetterede målsætninger, hvilket understøtter den 
positive fremgang, bl.a. hjulpet på vej af den landsdæk-
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kende markedsføring af Waoo der startede i 2010. Bred-
båndsmuren er gennembrudt - kendskabet og efterspørgs-
len efter fiberbredbånd er på rette spor.

Rent operativt blev fiberafdelingerne samlet i Nørresundby 
i august måned. Sammenlægningen skete i en positiv ånd, 
og de første rationaler som følge af fusionen ses specielt 
i projektafdelingen og kunde/drift afdelingen, hvor stor-
driftsfordele kan opnås  - f. eks. i forbindelse med indgå-
else af underleverandøraftaler.

Den formelle fusion af ENV Fibernet A/S og ESV Bredbånd 
A/S til Nord Energi Fibernet A/S forventes besluttet ved ge-
neralforsamlinger i selskaberne i foråret 2012 med tilbage-
virkende kraft fra 1. januar 2012.

De positive forventninger vi gik året i møde med, især til 
øget kundeindtag, og dermed omsætning via Bredbånd 
Nord, blev til fulde indfriet i 2011. Disse forventninger føres 
videre til 2012 og en stigning på både privat- og erhvervs-
området ses allerede her i starten af 2012.

Andre kapitalandele

Selskabet er moderselskab for Nord Energi Teknik A/S, ENV 
Net A/S, ENV Fibernet A/S, Nord Energi Rådgivning A/S, ESV 
Net A/S og ESV Bredbånd A/S.

ENV Fibernet A/S og ESV Bredbånd A/S er interessenter i I/S 
Bredbånd Nord og Bredbånd Nord Ejendomme I/S. Begge 
interessentskaber indregnes som joint ventures i koncer-
nen.

ENV Fibernet A/S og ESV Bredbånd A/S har i 2011 indskudt 
1,3 mio. kr. i Waoo A/S. Formålet med investeringen i dette 
samarbejde med de øvrige elværksejede fibernetselskaber 
er, at styrke og udvikle TV-platformen, og dermed indholds-
tjenester af enhver art til private slutbrugere via fibernet. 

Kapitalandelene i associerede og andre virksomheder er 
indarbejdet på baggrund af udkast til årsregnskaber for 
2011.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter 
regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabets udløb indtruffet begivenhe-
der, der væsentligt påvirker det aflagte årsregnskab. 

Forventninger til fremtiden

2011 har været præget af fusionen af de to koncerner. For 
2012 forventes der øget fokus på driften, hvorfor der også 
for 2012 forventes et tilfredsstillende resultat.
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Særlige risici

Prisrisici:
Indtægtsrammen for koncernens netaktivitet er fastlåst 
som tarifferne gældende pr. 1. januar 2004, og der sker 
som udgangspunkt alene pristalsregulering. Nettariffen 
kan dog hæves og sænkes som følge af bl.a. afskrivninger 
og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, forøgelse 
eller reduktion i omkostninger pålagt af myndighederne 
eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) el-
ler væsentlige øgede omkostninger til nettab som følge af 
stigende elpriser.

Energitilsynet skal ifølge elforsyningsloven benchmarke el-
netselskaberne. På grundlag af benchmarkingen udmelder 
tilsynet varige, individuelle effektiviseringskrav til selska-
berne for 2008 og frem. Modellen er udarbejdet således at 
alle, også ENV Net A/S og ESV Net A/S, pålægges et effek-
tivitetskrav, som betyder en reduktion af indtægtsrammen. 
En reduktion af indtægtsrammen betyder, at ENV Net A/S 
og ESV Net A/S mister en del af det fremtidige indtægts-
grundlag.

Den nuværende prisreguleringsmodel anses dog ikke for 
en væsentlig risiko for koncernen.

På koncernens fiberaktiviteter er der en betydelig priskon-
kurrence og et større antal udbydere af bredbåndsydelser. 
Den fremtidige indtjening på fiberaktiviteten er derfor føl-
som overfor prisudviklingen.

Renterisici:
Koncernen har valgt at finansiere en del af sine investe-
ringer 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.

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

Valutarisici:
Koncernen har ikke væsentlige direkte transaktioner i frem-
med valuta.

Videnressourcer 

Koncernen beskæftiger et stort antal medarbejdere, hvor 
det har stor betydning for driften, 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 opda-
teret og tilstrækkelig viden til at løse de opgaver, de har 
ansvar for. Ligeledes indsættes der en stor indsats for til 
stadighed at tiltrække kvalificeret personale til ledige stil-
linger i koncernen.
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Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den dan-
ske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i 
regnskabsklasse C-mellem.

Den anvendte regnskabspraksis er, bortset fra nedenstå-
ende, udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sid-
ste år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områ-
der:

•  Indregning af investeringsbidrag indtægtsføres over 
de tilhørende materielle anlægsaktivers afskrivnings-
periode. Hermed opnås symmetrisk indregning af ind-
tægter og omkostninger.

I overensstemmelse med årsregnskabsloven er sammenlig-
ningstal tidligere år tilrettet. Praksisændringerne er indreg-
net direkte på egenkapitalen primo, jf. egenkapitalnoten.

Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør 
en reduktion af årets resultat før skat i koncernen med 
4.006 tkr. og årets resultat efter skat i koncernen redu-
ceres med 3.005 tkr. Balancesummen forøges med 52.697 
tkr. i koncernen og reduceres med 39.523 tkr. i selskabet, 
mens egenkapitalen pr. 31. december 2011 reduceres med 
39.523 tkr. i såvel selskabet som i koncernen.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regn-
skabspraksis uændret i forhold til sidste år.
 

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de 
indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finan-
sielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indreg-
nes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og 
nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og ak-
tivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-
pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige 
tab og risici, der forekommer inden årsrapporten aflæg-
ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er 
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes 
ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages 
nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten foretages 
der fordeling af fællesomkostninger, jævnfør samarbejdsaf-
talen mellem Nord Energi A.m.b.a. og dets datterselskaber. 
Der foretages herudover rentetilskrivning af mellemreg-
ninger med koncernselskaber, bortset fra almindelige han-
delsmellemværender.
 

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet med tilhø-
rende dattervirksomheder. Dattervirksomhederne omfatter 
alle selskaber, hvor moderselskabet har en bestemmende 
indflydelse. 

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag 
af modervirksomhedens og dattervirksomhedernes og 
pro-rata konsoliderede virksomheders årsrapporter ved 
sammenlægning af ensartede regnskabsposter. Ved kon-
solideringen foretages fuld eliminering af koncerninterne 
indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mel-
lemværender og udbytter. Der elimineres ikke for realise-

Virksomheder, der aftalemæssigt ledes sammen med en eller flere 
andre virksomheder (joint ventures) konsolideres pro-rata,  

hvorved de enkelte regnskabsposter medregnes  
i forhold til ejerandelen.

Anvendt  
regnskabspraksis
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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, 
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted 
inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres på-
lideligt og forventes modtaget.

Såfremt el-netselskaberne opkræver mindre hos elbru-
gerne end de må, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer 
mv., opstår der en mulig opkrævning (underdækning) hos 
forbrugerne. Denne opkrævningsret indtægtsføres ikke før 
den faktiske opkrævning.

Kapitalandele i dattervirksomheder  
og associerede virksomheder

I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den for-
holdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders 
resultat før skat.

I såvel koncernresultatopgørelsen som moderselskabets 
resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af 
de associerede virksomheders resultat før skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder rente-
indtægter og -omkostninger samt realiserede og urealise-
rede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv. 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resul-
tatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Udbytte fra kapitalandele, der ikke måles til andel af in-
dre værdi, indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet 
deklareres.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskyd-
ning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på 
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterin-
ger direkte på egenkapitalen.

rede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner 
mellem de konsoliderede virksomheder, når disse transak-
tioner skønnes at være foregået på markedsmæssige vil-
kår.

Virksomheder, der aftalemæssigt ledes sammen med en 
eller flere andre virksomheder (joint ventures) konsolideres 
pro-rata, hvorved de enkelte regnskabsposter medregnes i 
forhold til ejerandelen.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i 
koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. 

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmeto-
den, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare 
aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagel-
sestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de 
foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb mellem kostprisen for den erhver-
vede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver 
og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsakti-
ver (goodwill) og afskrives systematisk over resultatopgø-
relsen efter en individuel vurdering af brugstiden. Negative 
forskelsbeløb indregnes i balancen som en særskilt pe-
riodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen 
over et kortere åremål.
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Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvin-
dingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter 
færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede 
økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvan-
ligvis 5 år og overstiger ikke 20 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag 
af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen 1. januar 2000 for netaktiver er opgjort til de af 
Energitilsynet opgjorte værdier med udgangspunkt i de op-
rindelige kostpriser med fradrag af beregnede akkumule-
rede afskrivninger beregnet ud fra den økonomiske levetid. 
Anskaffelser i efterfølgende regnskabsår er indregnet til 
kostpris inkl. udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen samt 
udgifter til klargøring.

Baseret på aktivernes forventede brugstider 
og restværdi foretages lineære afskrivninger 
som følger:

Brugstid Restværdi

Bygninger �0-100 år 0

Andre anlæg �-10 år 0

Tekniske anlæg
(netanlæg mm.) 20 -50 år 0

Der afskrives ikke på grunde.

Tilslutningsbidrag til elforsyningsnettet indtægtsføres over 
den periode tilslutningsomkostningerne afskrives over, 
hvilket normalt udgør 40 år.

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under 50 tkr. 
udgiftsføres i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og 
vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. 
 

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-
somheder måles i moderselskabets balance efter den 
indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder måles i balancen til den for-
holdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæs-
sige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabs-
praksis. 

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder overføres under egenkapitalen 
til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis me-
tode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger 
anskaffelsesværdien.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder og andre 
kapitalandele indregnes under finansielle anlægsaktiver og 
måles til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-me-
toden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere 
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris 
for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter 
anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien re-
duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede 
tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter 
børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, 
der måles til dagsværdi på balancedagen. Dagsværdi for 
børsnoterede værdipapirer opgøres som børskursen.
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Pengestrømsopgørelse

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

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

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

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændrin-
ger i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og 
omkostninger forbundet hermed, betaling af udbytte til 
selskabsdeltagere samt optagelse af lån og afdrag på ren-
tebærende gæld.

Likvider omfatter omsættelige værdipapirer, indlånskonti i 
pengeinstitutter samt kontante beholdninger.

Pengestrømsopgørelsen viser 

selskabets pengestrømme for året 

fordelt på driftsaktivitet, investe-

ringsaktivitet og finansieringsak-

tivitet for året, årets forskydning 

i likvider samt likvider ved årets 

begyndelse og slutning.

Igangværende arbejde for fremmed regning

Igangværende arbejde for fremmed regning måles til kost-
pris, idet koncernens igangværende arbejde ikke anses for 
individuelt kundetilpasset.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat 
indregnes i balancen som beregnet skat af årets skatteplig-
tige indkomst reguleret for skat af tidligere års skatteplig-
tige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forplig-
telser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af frem-
førselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den 
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten 
ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved mod-
regning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme ju-
ridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-
tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gæl-
dende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel 
skat. For indeværende og forrige år er anvendt en skat-
tesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anden gæld indeholder modtagne investeringsbidrag. 
Indtægter fra investeringsbidrag indtægtsføres over de 
tilhørende materielle anlægsaktivers afskrivningsperiode. 
Herved opnås symmetrisk indregning af indtægter og om-
kostninger. Årets indtægt modregnes i afskrivninger i re-
sultatopgørelsen.
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Resultatopgørelse 1. januar – �1. december (tkr.)

KONcERNEN MODERSELSKABET

NOTE 2011 2010 2011 2010

NETTOOMSÆTNING 1 365.007 243.880 0 0

Arbejde udført for egen regning opført under aktiver 7.900 1.�00 0 0

Andre driftsindtægter 2 1.172 67� 20.552 16.881

Køb af el-distributionsydelser -166.700 -99.592 0 0

Vareforbrug -�2.079 -27.782 0 0

BRUTTORESULTAT 175.300 118.479 20.552 16.881

Andre eksterne omkostninger � -59.�02 -�2.044 -16.118 -10.�09

Personaleomkostninger 4 -61.867 -45.071 -9.478 -5.7�8

Af- og nedskrivninger 5 -8�.845 -5�.�05 -2.090 -1.572

DRIFTSRESULTAT -29.714 -11.941 -7.134 -738

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 6 0 0 -26.880 -6.625

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 7 21.�98 8.8�2 21.�98 8.8�2

Indtægter af andre kapitalandele 8 6.521 5.10� 0 0

Finansielle indtægter 9 ��.497 58.909 �7.2�0 59.215

Finansielle omkostninger 10 -10.142 -4.105 -4.227 -90

RESULTAT FØR SKAT  21.560 56.798 20.387 60.594

Skat af årets resultat 11 -1.200 �.769 -27 -27

ÅRETS RESULTAT 20.360 60.567 20.360 60.567

RESULTAT OG OVERSKUDSDISPONERING

Årets resultat foreslås af bestyrelsen anvendt som følger:

Henlagt til reserver for kapitalandele -2��.751 2.180

Overført til næste år 254.111 58.�87

I alt 20.360 60.567
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Balance �1. december (tkr.)

KONcERNEN MODERSELSKABET

AKTIVER NOTE 2011 2010 2011 2010

Udviklingsomkostninger 22 �� 0 0

Immaterielle anlægsaktiver 22 33 0 0

Ejendomme 49.425 29.147 �1.860 21.057

Tekniske anlæg og maskiner 1.496.169 944.548 0 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 69.427 59.000 4.417 �.259

Materielle anlægsaktiver 12 1.615.021 1.032.695 36.277 24.316

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.109.212 822.768

Kapitalandele i associerede virksomheder 242.299 66.011 117.�25 66.011

Kapitalandele i andre virksomheder �0.474 96.299 0 0

Lån til andre virksomheder 614 4.200 614 4.200

Tilgodehavende tilknyttede virksomheder 0 0 �0.000 �0.000

Finansielle anlægsaktiver 1� 273.387 166.510 1.257.151 922.979

ANLÆGSAKTIVER 1.888.430 1.199.238 1.293.428 947.295

Varebeholdninger 23.825 15.570 0 0

Tilgodehavender fra salg �9.180 27.678 0 0

Igangværende arbejder for fremmed regning 2.176 1.457 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 186.090 �7.5�5

Tilgodehavende selskabsskat 221 106 0 0

Andre tilgodehavender �9.476 15.088 6.149 6.�9�

Udskudt skatteaktiv 0 11.256 0 0

Periodeafgrænsningsposter �5� 26� 5.�05 26�

Tilgodehavender 81.406 55.848 197.544 44.191

Værdipapirer 1.096.193 631.300 1.096.193 631.300

Likvide beholdninger 13.954 45.559 6.468 25.482

OMSÆTNINGSAKTIVER 1.215.378 748.277 1.300.205 700.973

AKTIVER 3.103.808 1.947.515 2.593.633 1.648.268
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Balance �1. december (tkr.)

KONcERNEN MODERSELSKABET

PASSIVER NOTE 2011 2010 2011 2010

Reserver for kapitalandele 546.696 754.485 546.696 754.485

Overført overskud 1.701.�87 88�.590 1.701.�87 88�.590

EGENKAPITAL 14 2.248.083 1.638.075 2.248.083 1.638.075

Pensionsforpligtelser 6.40� 6.268 6.40� 6.268

Udskudt skat 2.050 0 0 0

Henlæggelse til særlige formål 150.000 0 150.000 0

HENSATTE FORPLIGTELSER 158.453 6.268 156.403 6.268

Medarbejderobligationer 2.562 1.905 2.050 1.905

Gæld til pengeinstitut 98.668 98.961 0 0

Langfristede gældsforpligtelser 15 101.230 100.866 2.050 1.905

Kortfristet del af langfristet gæld 15 950 928 0 0

Gæld til pengeinstitut 294.682 50.224 182.265 0

Modtagne forudbetalinger 10.874 11.847 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser �5.09� 24.202 2.1�0 1.41�

Anden gæld 254.44� 115.105 2.702 607

Kortfristede gældsforpligtelser 596.042 202.306 187.097 2.020

GÆLDSFORPLIGTELSER 697.272 303.172 189.147 3.925

PASSIVER 3.103.808 1.947.515 2.593.633 1.648.268

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16

Eventualposter mv. 17

Nærtstående parter 18

Revisionshonorar 19
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Pengestrømsopgørelse for koncernen (tkr.)

2011 2010

Driftsresultat -29.714 -11.941

Ikke likvide poster 8�.845 5�.4�2

Ændring i driftskapital m.v. 1�.870 6.7�5

Netto renter og kursgevinst/kurstab 2�.�55 54.804

Betalt skat -221 -106

Pengestrøm fra drift 91.135 102.924

Kapitalandele, udbytte 8.849 �.041

Køb af kapitalandele -4.474 -10.000

Køb af materielle anlægsaktiver -180.548 -94.519

Salg af materielle anlægsaktiver 2.982 128

Udlån til andre virksomheder �.586 -4.200

Pengestrøm fra investeringer -169.605 -105.550

Provenu ved låneoptagelse 71.844 25.17�

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 71.844 25.173

Ændringer i likvider -6.626 22.547

Likvider pr. 1. januar 676.6�5 654.088

Likvider pr. 1. januar, fusion 440.1�8 0

Likvider pr. 31. december 1.110.147 676.635

Likviderne fordeler sig således:

Værdipapirer 1.096.19� 6�1.�00

Likvide beholdninger 1�.954 45.��5

1.110.147 676.635
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Noter (tkr.)

KONcERNEN MODERSELSKABET

2011 2010 2011 2010

Note 1 Nettoomsætning

El-distribution 299.1�2 185.758 0 0

Serviceydelser 65.875 58.122 0 0

365.007 243.880 0 0

Note 2 Andre driftsindtægter

Husleje 189 112 4.41� �.498

Øvrige indtægter 98� 561 984 561

Administrationsvederlag 0 0 15.155 12.822

1.172 673 20.552 16.881

Note 3 Andre eksterne omkostninger

Ejendomsudgifter �.981 2.990 �.�19 2.977

Vedligeholdelse af anlæg 8.769 914 0 0

Tab på debitorer 1.245 1.171 0 0

Salgsomkostninger �.775 2.846 646 468

Administrationsomkostninger 41.5�2 24.12� 12.15� 6.864

59.302 32.044 16.118 10.309

Note 4 Personaleomkostninger

Antal personer beskæftiget i gennemsnit 171 122 14 14

Heraf ansatte i Bredbånd Nord I/S 28 14 0 0

De samlede personaleomkostninger udgør:

Løn og gager 62.512 48.619 10.510 7.021

Pensioner 6.249 4.281 745 512

Andre udgifter til social sikring m.v. 2.008 1.1�4 201 �72

Regulering af pensionsforpligtigelse 1�5 -266 1�5 -266

70.904 53.768 11.591 7.639

Overført til anlægsaktiver m.m. -9.0�7 -8.697 -2.11� -1.901

61.867 45.071 9.478 5.738

Heraf samlet vederlag til:

Direktion, bestyrelse og repræsentantskab 4.063 1.952 4.063 1.952

Note 5 Af- og nedskrivninger

Immaterielle aktiver 44 14� 0 0

Ejendomme 1.�15 770 1.0�9 6��

Tekniske anlæg 71.112 40.207 0 0

Andre anlæg og inventar 15.64� 12.597 1.051 9�9

Tab/fortjeneste ved salg af driftsmidler 1.0�8 1.696 0 0

Koncernintern avance -90 -90 0 0

Årets andel af investeringsbidrag -5.217 -2.018 0 0

 83.845 53.305 2.090 1.572
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Noter (tkr.)

KONcERNEN MODERSELSKABET

2011 2010 2011 2010

Note  6 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

ENV Net A/S 0 0 6.85� 9.017

Nord Energi Teknik A/S 0 0 2.045 1.14�

ENV Fibernet A/S 0 0 -18.765 -17.906

ESV Net A/S 0 0 2.121 0

ESV Bredbånd A/S 0 0 -19.088 0

Nord Energi Rådgivning A/S 0 0 -1�6 1.0�1

Koncerninterne avancer 0 0 90 90

0 0 -26.880 -6.625

Note 7 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Energi Nord A/S 21.�98 8.8�2 21.�98 8.8�2

21.398 8.832 21.398 8.832

Note 8 Indtægter af andre kapitalandele

NV Net A/S 6.521 5.10� 0 0

6.521 5.103 0 0

Note 9 Finansielle indtægter

Renter pengeinstitutter mv. 2.�12 1.��8 917 790

Realiserede og urealiserede kursreguleringer,  
værdipapirer �1.185 57.571 �2.014 57.572

Renter tilknyttede virksomheder 0 0 4.299 85�

33.497 58.909 37.230 59.215

Note 10 Finansielle omkostninger

Renter pengeinstitutter m.v. 10.142 4.105 4.227 90

10.142 4.105 4.227 90

Note 11 Skat af årets resultat

Skat af årets skattepligtige indkomst 0 0 0 0

Regulering af udskudt skat 1.17� -�.796 0 0

Skat af koncernintern avance 27 27 27 27

1.200 -3.769 27 27
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Noter (tkr.)

KONcERNEN

EJENDOMME TEKNISKE ANLÆG ANDRE ANLÆG

Note 12 Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2011 �2.080 1.26�.�47 99.940

Tilgang ved fusion 22.275 656.21� 1�.875

Tilgang til kostpris 1.7�0 156.01� 22.805

Afgang til kostpris 0 -2.805 -9.956

Kostpris 31. december 2011 56.085 2.072.768 126.664

Afskrivninger 1. januar 2011 2.9�4 �18.798 40.940

Tilgang ved fusion 2.412 187.147 8.969

Afskrivninger solgte aktiver 0 -1.181 -7.560

Årets afskrivninger 1.�14 71.925 14.888

Interne avancer 0 -90 0

Afskrivninger 31. december 2011 6.660 576.599 57.237

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 49.425 1.496.169 69.427

MODERSELSKABET

EJENDOMME ANDRE ANLÆG

Note 12 Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2011 2�.646 6.261

Tilgang ved fusion 12.180 1.145

Tilgang til kostpris 1.7�0 1.457

Afgang 0 -681

Kostpris 31. december 2011 37.556 8.182

Afskrivninger 1. januar 2011 2.589 �.002

Tilgang ved fusion 2.068 �4

Årets afskrivninger 1.0�9 1.066

Afskrivninger på årets afgang 0 -��7

Afskrivninger 31. december 2011 5.696 3.765

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 31.860 4.417
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Noter (tkr.)

KONcERNEN

ASSOcIEREDE
VIRKSOMHEDER

ANDRE
KAPITALANDELE UDLÅN

Note 13 Finansielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2011 �4.554 76.449 4.200

Reklasisifikation ved fusion 6�.449 -6�.449 0

Tilgang ved fusion 17.278 1�.000 0

Tilgang til kostpris 0 4.474 0

Afgang til kostpris 0 0 -�.586

Kostpris 31. december 2011 115.281 30.474 614

Opskrivninger 1. januar 2011 �1.457 19.850 0

Reklassifikation ved fusion 19.850 -19.850 0

Tilgang ved fusion 56.641 0 0

Udloddet resultat -8.849 0 0

Årets op- og nedskrivning 27.919 0 0

Opskrivninger 31. december 2011 127.018 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 242.299 30.474 614

MODERSELSKABET

TILKNyTTEDE
VIRKSOMHEDER

ASSOcIEREDE
VIRKSOMHEDER UDLÅN

Note 13 Finansielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2011 1.074.424 �4.554 �4.200

Tilgang ved fusion 526.762 17.278 0

Afgang til kostpris 0 0 -�.586

Kostpris 31. december 2011 1.601.186 51.832 30.614

Op- og nedskrivninger 1. januar 2011 -251.656 �1.457 0

Tilgang ved fusion 1�.��4 16.478 0

Udloddet resultat -222.894 -�.840 0

Årets op- og nedskrivning -�0.758 21.�98 0

Op- og nedskrivninger 31. december 2011 -491.974 65.493 0

Regnskabsmæssig værdi  31. december 2011 1.109.212 117.325 30.614

Lån til andre virksomheder 614

Tilgodehavende tilknyttede virksomheder �0.000

30.614
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Noter (tkr.)

Note 13 Finansielle anlægsaktiver (fortsat)

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (moderselskabet)
De tilknyttede virksomheder består af nedennævnte dattervirksomheder:

SELSKABETS ANDEL

VIRKSOMHED EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT EJERANDEL EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT

ENV Net A/S 779.852 6.85� 100% 779.852 6.85�

Nord Energi Teknik A/S 10.281 2.045 100% 10.281 2.045

Nord Energi Rådgivning A/S 21.694 -1�6 100% 21.694 -1�6

ENV Fibernet A/S -1.40� -18.765 100% -1.40� -18.765

ESV Net A/S �12.�7� 2.121 100% �12.�7� 2.121

ESV Bredbånd A/S -12.1�8 -19.088 100% -12.1�8 -19.088

Koncerninterne avancer 100% -1.447 6�

1.109.212 -26.907

Kapitalandele i associerede virksomheder (moderselskabet og koncernen)

SELSKABETS ANDEL

VIRKSOMHED EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT EJERANDEL EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT

Energi Nord A/S 244.427 41.4�7 48,000% 117.�25 21.�98

NV Net A/S 499.018 26.021 25,044% 124.974 6.521

Kapitalandele i interessentskaber (koncernen)

SELSKABETS ANDEL

VIRKSOMHED EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT EJERANDEL EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT

Bredbånd Nord Ejendomme I/S 25.489 1.0�8 66,66% 16.974 691

I/S Bredbånd Nord 75.182 -21.�7� 66,66% 50.116 14.247

RESERVER FOR 
KAPITALANDELE

OVERFØRT 
OVERSKUD I ALT

Note 14 Egenkapital (moderselskab og koncernen)

Egenkapital 1. januar 2011 802.904 88�.590 1.686.494

Praksisændring  -48.419 0 -48.419

Korrigeret egenkapital 1. januar 2011 754.485 883.590 1.638.075

Henlæggelse til særlige formål 0 -150.000 -150.000

Tilgang fusion 27.566 714.275 741.841

Egenkapitalbevægelser fusion 2.246 -589 1.657

Overført af årets resultat -2��.751 254.111 20.�60

Egenkapitalbevægelser -�.850 0 -�.850

546.696 1.701.387 2.248.083
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Note 16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for Nord Energi A.m.b.a.’s og ENV Fibernet A/S’ gæld på 393 mio. kr. til pengeinstitutter har Nord Energi 
A.m.b.a. deponeret værdipapirer med en regnskabsmæssig værdi på 400 mio. kr.

Note 17 Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser

Koncernen
Udover sædvanlige garantier 
på leverede anlæg og udførte 
arbejder påhviler der ikke kon-
cernen eventualforpligtelser.

Moderselskabet
Til sikkerhed for Energi Danmark A/S’ engagement med pengeinstitut, 
har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en garanti på 28.721 tkr.

Til sikkerhed for ENV Fibernet A/S’ engagement med pengeinstitut har  
Nord Energi A.m.b.a. afgivet selvskyldnerkaution.

Til sikkerhed for ESV Bredbånd A/S´ engagement med pengeinstitut har  
Nord Energi A.m.b.a. afgivet selvskyldnerkaution.

Nord Energi A.m.b.a. har afgivet støtteerklæring overfor ENV Bredbånd 
A/S og ESV Bredbånd A/S.  

Note 18 Nærtstående parter

Der handles en del ydelser mellem datterselskaberne indbyrdes og moderselskabet. 

Moderselskabet ejer 100% af aktiekapitalen eller stemmeretten i datterselskaberne ENV Net A/S,  
Nord Energi Teknik A/S, ENV Fibernet A/S, Nord Energi Rådgivning A/S, ESV Net A/S og ESV Bredbånd A/S.

Note 19 Revisionshonorar

Koncernen har betalt følgende honorarer: 2011 2010

BDO:

Lovpligtig revision �86 �54

Andre erklæringer 19 18

Skattemæssig assistance �1 5

Andre ydelser end revisionen 764 20�

1.200 580

KPMG:

Lovpligtig revision �99

Andre erklæringer 20

Skattemæssig assistance 58

Andre ydelser end revisionen 1.090

1.567

Noter (tkr.)

1/1 2011 
GÆLD I ALT

31/12 2011
GÆLD I ALT

AFDRAG 
NÆSTE ÅR

RESTGÆLD 
EFTER 5 ÅR

Note 15 Langfristet gældsforpligtelse

Medarbejderobligationer 1.905 2.562 0 0

Gæld til pengeinstitut 99.889 99.618 950 90.000

101.794 102.180 950 90.000
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Notater
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