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Koncernoversigt 
Pr. 31. december 2016 
 

 

 

 

 

   

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 %

Bredbånd Nord
Ejendomme I/S

66,67 %

Waoo A/S

9,13 %

Nianet A/S

4,1 %

Nord Energi
Teknik A/S

100 %

Energi Nord  
Holding A/S

48 %

Energi
Danmark A/S

18,37 %

Eniig 
Energi A/S 

25 %

Nord Energi forsyner 

94.144 forbrugere 

med strøm 
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Nord Energi A.m.b.a. 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. 
 
Årsrapporten aflægges 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 2016 samt af resultatet af koncernens og 
selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklin-
gen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og sel-
skabets finansielle stilling. 
 
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 
 

Hjørring, den 12. april 2017 

 

 

 

    

Peder Kjeldgaard 
 

    

Bestyrelse:  
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Formand 
 

 John Brønnum Vognsen 
næstformand 

 Bjarne Lyngø 

 

 

 

 

 
Regner Bæk 
 

 Hans Henrik Toft Sørensen  Thomas Verner Rasmussen 

 

    

Mette Larsen 
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Den uafhængige revisors erklæringer 
Til kapitalejerne i Nord Energi A.m.b.a. 
 
Konklusion 
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Nord Energi A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder an-
vendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. 
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter 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 2016 samt af resultatet af koncernens 
og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi-
sionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet". Vi er uaf-
hængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske 
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forplig-
telser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække-
ligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens 
og selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er rele-
vant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke 
har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-
tegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, 
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformati-
oner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnska-
bet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som 
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag 
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ-
sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i kon-
cernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere 
vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og 
selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregn-
skabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de un-
derliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede 
heraf. 

 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller 
forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi 
er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores 
revisionskonklusion. 
 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtryk-
ker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesbe-
retningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncern-
regnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at inde-
holde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

Aalborg, den 12. april 2017 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 
 

 
 
Allan Terp 
statsaut. Revisor 
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Hoved- og nøgletal for koncernen 

  



13 
 

Ledelsesberetning 

 
 

Tekniske nøgletal for Nord Energi Net A/S 
31. december 2016 

Antal installationer 94.144 stk. 

Elsalg 854.173 MWh 

Lavspændingsluftledninger 0 km 

Lavspændingskabler 4323 km 

10 kV luftledninger 0 km 

60 kV luftledninger 68 km 

10 kV kabel 2592 km 

60 kV kabel 345 km 

10 kV transformerstationer 2636 stk. 

60 kV transformerstationer 40 stk. 

 

Vedvarende energi og decentralproduktion for 2016 

 Vindmøller > 6kW 
 

Vandkraftværker Decentral produktion 
(kraftvarmeværker, 
biogasanlæg m.m.) 

Solcelleanlæg 

Antal 415  stk. 2 stk. 38 stk. 3.521 stk. 

Samlet effekt 254.975 kW 109 kW 157.207 kW 20.585 kW 

Samlet 
produktion 

433.558.435 kWh 403.235 kWh 152.030.394 kWh 20.585.000 kWh* 

    *Beregnet udfra en 

produktion på 1.000 kWh 
pr. installeret kW 
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Beretningen 2016 
Koncernens væsentligste aktiviteter 
Selskabets formål er distribution og transmission 
af energi. Det er endvidere selskabets formål at 
købe og sælge energi. 

Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan 
selskabet alene eller i fælleskab med andre drive 
en anden virksomhed, der står i forbindelse med 
energiforsyning eller dermed beslægtede aktivite-
ter, herunder etablering og drift af infrastruktur til 
dataoverførsel. 

Selskabet kan udføre sine aktiviteter direkte eller 
indirekte via ejerskab af andre selskaber med be-
grænset ansvar. 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er usikkerhed omkring Nord Energi Net A/S' 
nettab. Forholdene er omtalt i note 2, hvortil der 
henvises. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Nord Energi kom ud af 2016 med et koncernresul-
tat efter skat på 76 mio. kr. mod 55,9 mio. kr. i 
2015. Årsagen skyldes hovedsageligt afkast på 
værdipapirbeholdningen, som har givet et meget 
fornuftigt afkast i et omskifteligt marked. Selska-
bets vindmøller ved Øster Linderup producerede 
væsentlig mindre energi i 2016 end i 2015 på 
grund af et dårligt vindår. Og det økonomiske re-
sultat fra vindmøllerne blev selvsagt også mindre 

på trods af stigende afregningspris i løbet af efter-
året. Herudover er årets resultat negativt påvirket 
med 10,8 mio. kr. af en nedskrivning på ejendom-
men i Brønderslev. 

Årets resultat anses som tilfredsstillende. 

De samlede aktiver udgør 3.540 mio. kr., og egen-
kapitalen udgør 2.372 mio. kr. pr. 31. december 
2016. 

Der er i løbet af 2016 indtrådt et nyt medlem i 
Nord Energis repræsentantskab, idet Poul Sonne 
Jensen har afløst Poul Bluhme, som fraflyttede 
forsyningsområdet. 

Konsolidering 
Nordjylland blev i 2016 præget af den fortsatte 
konsolidering i branchen. Nyfors i Brønderslev 
havde allerede i 2015 oplyst, at der blev arbejdet 
på en fusion med sønderjyske SE med hoved-
sæde i Esbjerg, og i begyndelsen af året meddelte 
HEF, Himmerlands Elforsyning, at der blev arbej-
det med en fusion med Energi Midt med hoved-
sæde i Silkeborg. Begge førnævnte fusioner blev 
realiseret i løbet af 2016 efter godkendelse af kon-
kurrencemyndighederne. Nyfors og SE fusione-
rede med det fortsættende navn SE, mens HEF 
og Energi Midt fusionerede med det fortsættende 
navn Eniig. Det er ikke nogen hemmelighed, at 
der er blevet ”bejlet” kraftigt til Nord Energi om 
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deltagelse i fusionerne, men bestyrelsen og re-
præsentantskabet har valgt, at Nord Energi skal 
fortsætte som selvstændigt selskab. Med de pri-
ser på nettariffer og abonnementsbetalinger, som 
Nord Energi har, skønnes det ikke fornuftigt at 
indgå i en fusion på nuværende tidspunkt, og den 
lokale indflydelse på det fremtidige prisniveau mi-
stes. For de største af vores forbrugere ville en fu-
sion betyde en mérudgift i størrelsesordenen 1 
mio. kr. årligt. 

Som en følge af beslutningen om fortsat selv-
stændighed blev der iværksat et strategiarbejde, 
som i første omgang mundede ud i en omformule-
ring af Mission og Vision for Nord Energi, men 
som også udmøntede sig i konkrete planer for de 
næste 5-10 år. 
 
Nord Energis mission blev omformuleret til: 
 
Nord Energi sætter strøm til din dagligdag og le-
verer hurtige, stabile forbindelser til dit digitale liv. 
Nord Energi er lokalt forankret og fokuserer på høj 
kvalitet og konkurrencedygtige priser. 
 
Nord Energis vision er: 
Nord Energi er det lokale og foretrukne infrastruk-
turselskab inden for el- og fibernet. 
 
Vi vil: 
 

 fortsat være blandt de mest effektive el- 
og fibernetselskaber i Danmark 

 sikre og udbygge de muligheder et stærkt 
og stabilt el- og fibernet giver vores ejere 
og landsdel 

 være en attraktiv arbejdsplads blandt nu-
værende og kommende medarbejdere 
kendetegnet ved: 

-stolthed 
-glæde og engagement 
-lyst til udvikling og læring 

 skabe og udvikle en positiv opmærksom-
hed om vores virksomhed 
 

Som en følge af HEF’s fusion med Energi Midt til 

Eniig blev der ført forhandlinger med Eniig om de 

fremtidige samarbejdsrelationer vedrørende spe-

cielt Energi Nord og Bredbånd Nord. På elhan-

delsområdet blev vi enige med Eniig om at danne 

et nyt selskab – Energi Nord Holding A/S, hvor 

ejerskabet til de fælles Energi Danmark aktier blev 

placeret. Nord Energi ejer fortsat samme andel af 

Energi Danmark, idet ejerskabet til Energi Nord 

Holding A/S blev fordelt med 52 % til Eniig 

A.m.b.a. og 48 % til Nord Energi A.m.b.a. Ud over 

ejerskabet af aktier i Energi Danmark er der ikke 

yderligere aktiviteter i Energi Nord Holding A/S. 

Endvidere blev det aftalt, at Nord Energi skulle 

have 25 % ejerandel i det fortsættende lokale/re-

gionale elhandelsselskab – Eniig Energi A/S. 

På bredbåndsområdet blev det aftalt, at Eniig 
købte Nord Energis aktiepost i Bredbånd Nord 
A/S, som efterfølgende sammenlægges med 
Eniig Fiber A/S. Nord Energi Fibernet A/S køber 
frem over de ydelser, som tidligere blev leveret af 
Bredbånd Nord A/S, men nu hos Eniig Fiber A/S. 
Nord Energi og Eniig får altså frem over et kunde-
/leverandørforhold, som passer godt til Nord Ener-
gis langsigtede mål på fiberområdet – nemlig 
alene at være netejer og have et såkaldt åbent 
net, hvor alle leverandører indbydes til at levere 
bredbåndsydelser til forbrugerne i Vendsyssel. 
 

 
 
It 
Den øgede fokus på it-sikkerheden fortsatte i 
2016, hvor netværksinfrastrukturen blev væsentlig 
forbedret med bl.a. redundante firewalls og nye 
hovedswitche. 
 
Det interne netværk blev opdelt i logiske segmen-
ter, således at det administrative netværk er mere 
sikkert adskilt fra netværket, som bl.a. omfatter 60 
og 10 kV stationer. Endvidere er alle de vigtigste 
netværkskomponenter forsynet med redundante 
strømforsyning. 
 
Alle computere er opgraderet til nyeste version af 
operativsystem, antivirusprogram m.m. 
Opdateringer udrulles automatisk til disse enheder 
– dels for at sikre optimal drift, men også optimal 
sikkerhed. 
 
Virksomhedens koncernforhold 
 
Nord Energi Net A/S 
Det helt overordnede fokusområde i året var ind-
førelsen af den såkaldte engrosmodel pr. 1. april 
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2016. Med engrosmodellen blev den fulde liberali-
sering på elmarkedet indført, og elhandelsselska-
berne forestår nu den fulde kontakt med kunderne 
– ligesom det kendes på f. eks. mobiltelefonmar-
kedet. 
 
Netselskaberne har fremadrettet en mere usynlig 
rolle på markedet, og kun ved nye installationer 
og i situationer med afbrydelser på grund af f. eks. 
vedligeholdelsearbejder er der kontakt til forbru-
gerne. 
 
Alle landets netselskaber samt Energinet.DK 
havde set frem til idriftsættelsen af engrosmodel-
len med en vis spænding, men efterfølgende kan 
det konstateres, at der kun er få fejl og mangler 
ved systemet, og driften kører nu stort set upåkla-
geligt. Der er dog stadigvæk nogle udfordringer – 
bl.a. med at få afregnet solcelleejere korrekt. 
 
Nord Energi Net A/S klarede sig pænt i Energitil-
synets årlige effektivitetsmåling – Benchmark – af 
landets netselskaber. Nord Energi Net A/S kom 
ind på en 3. plads blandt de 41 tilbageværende 
netselskaber. Benchmarkingen resulterede i en 
varig nedsættelse af selskabets indtægtsramme 
med 270.000 kr. 
 
Energitilsynet kom i 2016 langt om længe med en 
godkendt indtægtsramme for selskabet gældende 
fra 2005 og fremefter. Med den godkendte ind-
tægtsramme som basis har vi foretaget en 10 års 
fremskrivning af selskabets økonomiske situation, 
og fremskrivningen viser, at - alt andet lige – kan 
selskabet præstere et fornuftig økonomisk resul-
tat, og der oparbejdes en meget pæn likviditet, så 
også uforudsete hændelser bør være dækket ind. 
 

I hele 2016 forberedte vi idriftsættelsen af det nye 
PSI fjernstyringssystem, som er indkøbt i fælles-
skab med en række andre netselskaber. Idriftsæt-
telsen blev foretaget primo 2017, og i skrivende 
stund fungerer systemet upåklageligt, og det 
gamle Becos/DNM system er blevet udfaset. 
 
I 2016 blev projektet med udskiftning af gamle 
målere til nye fjernaflæste typer næsten tilende-
bragt. Der mangler at blive udskiftet nogle få 
hundrede målere – hovedsageligt såkaldte DIN-
skinne, men disse bliver først leveret i løbet af 
2017. Der er ca. 50 installationer, hvor vi ikke kan 
komme i kontakt med ejeren for at skifte måler. 
Mange af disse er nedlagte ejendomme, hvor der 
stort set ikke er noget forbrug. 
 
I lighed med 2015 blev der i 2016 brugt mange 
kræfter og tid med at få tilsluttet vindmølleparker 
til elnettet. Parkerne er efterhånden så store, at 
der typisk skal etableres en ny 60/10 kV station 
for at kunne modtage den store effekt fra vindmøl-
lerne. I 2016 blev vindmølleparker ved Gårestrup 
nordvest for Hjørring og ved Nejst syd for Brøn-
derslev tilsluttet på nye 10 kV radialer, mens der 
blev bygget en ny 60/10 kV station til vindmølle-
parken ved Høgsted, ligesom dette vil være tilfæl-
det med en ny park, som skal etableres ved Lyng-
drup i 2017. 
 
Af større anlægsarbejder i 2016 kan nævnes ud-
skiftning af defekt 60 kV oliekabel mellem statio-
nerne Bredkær og Kathrinelund i Hjørring samt 
kabellægning af 60 kV ledningen mellem Hvorup-
gård og Ajstrup. 
 
Nord Energi Fibernet A/S 
2016 var stærkt præget af konsolideringen i el-
branchen. Nyfors’ udtræden af Bredbånd Nord 
som følge af fusionen med SE (Stofa) samt HEF’ 
fusion med Energi Midt til Eniig ændrede meget 
på de hidtil kendte samarbejdsrelationer. 
 
På det ordinære repræsentantskabsmøde i no-
vember 2016 blev en revideret forretningsplan 
(2017- 2020) vedtaget og består af følgende ho-
vedpunkter: Fiberforsyningsområdet udvides til at 
inkludere Læsø. I 2020 skal der være udrullet fi-
bernet til 95 % af alle husstande, og likviditets-
trækket må maks. andrage netto -730 mio. kr. 
Dette for at udnytte ressourcerne bedst muligt, 
have fortsat fokus på landområder og på sigt blive 
en mere attraktiv netejer i forbindelse med en åb-
ning af fibernettet. 
 
Ved udgangen af 2016 var der tilsluttet godt 
25.000 kunder til fibernettet, og der blev i 2016 så-
ledes tilsluttet ca. 3.500 nye kunder. Der er totalt  

Afbrudsstatistik for Nord 

Energi Net 2016 

 

Fejl på 60/10 kV stationer                         0 stk. 

Fejl på 10/0,4 kV stationer                        6 stk. 

Kabelfejl på 10 kV kabler                          9 stk. 

Graveskader på 10 kV kabler                 10 stk. 
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etableret net til ca. 70.500 ”Homes Passed”, altså 
hustande og virksomheder, hvortil der kan leveres 
fibernetløsninger. Antallet af Homes Passed og 
antal nye kunder blev i 2016 lidt mindre end bud-
getteret, idet der i årets løb er foretaget en nød-
vendig omlægning af hovednettet som følge af 
Nyfors’ udtræden af Bredbånd Nord. Nord Energi 
Fibernet har etableret fuld redundans i hovednet-
tet med egne fiberforbindelser, og dette er til dels 
sket ved fremrykning af nogle investeringer, som 
skulle være effektueret i perioden 2017-2020. 
 
I 2016 er der bl.a. blevet anlagt følgende væsent-
lige områder/projekter: Resterende villakvarterer i 
Hjørring samt Hjørring midtby. Sommerhusområ-
der ved Tversted, Tornby, Lønstrup, Nørlev/Skal-
lerup. Oplandsområder ved Bjergby, Hjørring og 
Tornby. Der er indgået aftale med Frederikshavn 
boligselskab om fiberleverance til alle deres ca. 
3.200 lejemål. De ca. 900 blev anlagt i 2016, og 
resten anlægges i 2017. Derudover er der bl.a. 
etableret 5 nye teknikhuse til distribuering af ind-
hold i de nye områder og løbende opgradering af 
hovednettet. 
 
De anlagte oplandsområder er en del af beslutnin-
gen om fokuseret indsats på landet og i udkants-
områder. Til dette formål har Nord Energi Teknik 
bl.a. investeret i en ny kabelplov, der skal køre 
”året rundt” for dermed at skabe den mest opti-
male anlægsproces på landet. Dette har vist sig at 
være en stor succes, både omkostningsmæssigt 
og salgsmæssigt, og der forventes anlagt ca. 
1.500 "Homes Passed" på landet i 2017. 
 
Den 4. november 2016 underskrev Nord Energi 
Fibernet en aftale med Læsø Kommune om tilslut-
ning af øens kommunale institutioner og udrulning 
af fibernet til øens 2.700 mulige "Homes Passed". 
Dette projekt udføres i 2017. 
 

Nord Energi Teknik A/S 
2016 har været et travlt år for Nord Energi Teknik 
A/S med større leverancer end budgetteret til 
både Nord Energi Net A/S, Nord Energi Fibernet 
A/S samt eksterne kunder. Hovedsageligt på 
grund af et stigende antal vindmølleparker. Der 
har desuden også været en række atypiske opga-
ver med ombygning af nogle større 10/0,4 kV sta-
tioner og etablering af et reserveforsyningsanlæg 
på Læsø. 
 
I forbindelse med selskabets kontrakt med Hjør-
ring Kommune vedrørende drift og vedligehol-
delse af vejbelysningen er der udskiftet 1.501 stk. 
ældre armaturer til nye LED-baserede armaturer. 
Udskiftningen betyder en årlig besparelse på ca. 
260.000 kWh. I Vrå har vi lavet intelligent lys på 
en 1,2 km lang cykelsti, hvor armaturerne i den 
mørke periode kun er tændt med 10 % niveau. 
Når en trafikant nærmer sig, sørger nogle senso-
rer for, at de to nærmeste armaturer til begge si-
der er tændt med 100 % niveau i den tid, det tager 
at passere strækningen. 
 
Videnressourcer 
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 forholds-
vis stort kursusbudget for at sikre, at medarbej-
derne til enhver tid besidder opdateret og tilstræk-
kelig viden til at løse de opgaver, de har ansvaret 
for. Ligeledes gøres en stor indsats for til stadig-
hed at tiltrække kvalificeret personale til ledige stil-
linger. 
 
Særlige risici 
 
Prisrisici 
Nord Energi Net A/S er, som alle netselskaber i 
Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgø-
relse om indtægtsrammer. Det betyder, at selska-
bet er underlagt visse begrænsninger i omfanget 
og størrelsen af indtægter, der må opkræves hos 
kunderne. 
 
Begrænsninger i, hvor meget der må opkræves 
hos kunderne, forhindrer dog ikke selskabet i at 
opfylde de vedtagne mål vedrørende drift og ud-
bygning af el-nettet på hverken kortere eller læn-
gere sigt. 
 
Energitilsynet skal ifølge elforsyningsloven bench-
marke elnetselskaberne. På grundlag af denne 
benchmarking udmelder tilsynet varige og indivi-
duelle effektiviseringskrav til selskaberne. 
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En reduktion af indtægtsrammen betyder, at Nord 
Energi Net A/S mister en del af det fremtidige 
indtægtsgrundlag. 
 
Den nuværende prisregulering anses dog ikke for 
en væsentlig risiko for koncernen. 
 
Renterisici 
Koncernen har valgt at finansiere en del af sine in-
vesteringer ved lånoptagelse. Banklån er optaget 
med fast rente, mens øvrige kreditter er optaget til 
variabel rente. 
 
Koncernen har en væsentlig investering i værdi-
papirer. Der opereres med en investeringspolitik 
med lav risiko, hvor årets afkast vil være påvirket 
af kursudsving og renteudsving på de finansielle 
markeder. 
 
Valutarisici 
Koncernen har optaget lån i EUR. Kursrisikoen af-
dækkes ikke. Herudover har koncernen ikke væ-
sentlige direkte transaktioner i fremmed valuta. 
 
Kreditrisici 
Koncernen har ikke påtaget sig særlige kreditri-
sici. Det er koncernens politik at søge de med kre-
ditgivningen forbundne risici begrænset gennem 
en effektiv kreditstyring. 
 
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 
Koncernen har ingen forsknings- og udviklingsak-
tiviteter. 
 
Redegørelse for samfundsansvar, menneske-
rettigheder og klimapåvirkning 
Koncernen har ikke politikker for miljø- og klima-
påvirkning, menneskerettigheder og samfundsan-
svar. 
 
Redegørelse for kønsmæssig sammensætning 
af ledelsen 
Moderselskabet Nord Energi A.m.b.a. i Nord 
Energi-koncernen har et demokratisk valgt repræ-
sentantskab. 
 
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). Valg-
bar til bestyrelsen er samtlige repræsentanter, 
som ikke var fyldt eller fyldte 70 år i 2014. 

 
Efter det gennemførte repræsentantskabsvalg be-
står repræsentantskabet af 6 kvinder og 64 
mænd, dvs. at knap 10 % er kvinder. 
 
For at øge andelen af kvinder i bestyrelsen yderli-
gere har selskabet fastsat et mål på min. 2 kvin-
der i bestyrelsen senest i 2019. 
 
Den siddende bestyrelse vil opfordre til, at måltal-
let opfyldes i forbindelse med opstilling af besty-
relseskandidater ved valg til bestyrelsen på kom-
mende repræsentantskabsmøder, hvor valg til 
bestyrelsen er på dagsordenen. 
 
Det er virksomhedens politik at øge andelen af det 
underrepræsenterede køn i den øvrige ledelse. 
 
Den øverste driftsledelse består af en administre-
rende direktør og 4 afdelingschefer (1 kvinde og 3 
mænd). 
 
Det er et mål, at mindst 30 % af driftsledelsen, 
dvs. mindst 2 personer, består af det andet køn 
inden 2017. 
 
Andelen af kvindelige chefer er uændret i 2016, 
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 le-
dere. 
 
Selskabet er dog bevidst om, at de agerer i en 
mandsdomineret branche, hvorfor en opfyldelse af 
målet kan blive vanskelig. 
 
Begivenheder efter balancedagen 
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begiven-
heder af væsentlig betydning for koncernens og 
virksomhedens finansielle stilling. 
 
Forventet udvikling 
For 2017 forventes der fortsat fokus på driften, 
hvorfor der forventes et tilfredsstillende resultat. 
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Resultatopgørelse (1. januar – 31. december) 
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Balance (1. januar – 31. december)
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Balance (1. januar – 31. december) 
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Egenkapitalopgørelse (1. januar – 31. december) 
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Pengestrømsopgørelse (1. januar – 31. december) 
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Noter 
 

Note 1 Anvendt regnskabspraksis
 
Årsrapporten for Nord Energi A.m.b.a. for 2016 er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for store klasse C-virksomhe-
der. 
 
Ændring i anvendt regnskabspraksis 
Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 im-
plementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette med-
fører følgende ændringer til indregning og måling 
for: 
 
1. Årlig revurdering af restværdier på materielle 
aktiver 
 
2. Måling af andre kapitalandele og værdipapirer 
til amortiseret kostpris 
 
Punkt 1: Der skal fremover foretages årlig revur-
dering af restværdier på materielle aktiver. 
Ændringen foretages i henhold til overgangsbe-
kendtgørelsens § 4 alene med fremadrettet virk-
ning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn 
og har ingen effekt for egenkapitalen. 
 
Punkt 2: Måling af andre kapitalandele og værdi-
papirer vil fremover ske til amortiseret kostpris, 
hvor de tidligere blev målt til dagsværdi. 
 
Ændringerne har ikke nogen beløbsmæssig effekt 
for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 el-
ler for sammenligningstallene. 
 
Ud over tilpasninger til den ny årsregnskabslov 
har selskabet ændret følgende regnskabspraksis: 
 
Koncernens associerede selskaber, Eniig Energi 
A/S og Energi Nord Holding A/S, har afledte 
finansielle instrumenter, som er indgået med hen-
blik på sikring af købs- eller salgsdispositioner.  

 
Disse afledte finansielle instrumenter var tidligere 
noteoplyst, men indregnes nu i balancen og di-
rekte på egenkapitalen, såfremt der er tale om en 
effektiv sikring. Denne praksisændring har påvir-
ket egenkapitalen pr. 1. januar 2015 med -50 
mio.kr. Årets resultat er upåvirket. Selskabet har 
ikke oplysninger om praksisændringens effekt for 
tidligere år, hvorfor sammenligningstallene ikke er 
tilpasset. 
 
Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede 
præsentations- og oplysningskrav som følge af lov 
nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt ef-
ter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 
 
Koncernregnskabet 
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden 
Nord Energi A.m.b.a. og dattervirksomheder, hvori 
Nord Energi A.m.b.a. direkte eller indirekte besid-
der mere end 50 % af stemmerettighederne eller 
på anden måde har bestemmende indflydelse. 
Virksomheder, hvori koncernen udøver betydelig, 
men ikke bestemmende indflydelse, betragtes 
som associerede virksomheder. 
 
Ved konsolidering foretages eliminering af kon-
cerninterne indtægter og omkostninger, aktiebe-
siddelser, interne mellemværender og udbytter 
samt realiserede og urealiserde fortjenester og 
tab ved transaktioner mellem de konsoliderede 
virksomheder. 
 
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med 
den forholdsmæssige andel af dattervirksomhe-
ders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på 
anskaffelsestidspunktet. 
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Virksomhedssammenslutninger 
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder ind-
regnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestids-
punktet. Solgte eller afviklede virksomheder ind-
regnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem 
til anskaffelsestidspunktet. Sammenligningstal 
korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller af-
viklede virksomheder. 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirk-
somheder og associerede virksomheder opgøres 
som forskellen med afhændelsessummen og den 
regnskabsværdi af nettoaktiver på salgstidspunk-
tet inkl. ikke-afskrevet goodwill og forventede om-
kostninger til salg eller afvikling. 
 
Ved køb af nye virksomheder anvendes overta-
gelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksom-
heders identificerede aktiver og forpligtelser måles 
til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der ta-
ges hensyn til skatteeffekten af de foretagne om-
vurderinger. 
 
Positive forskelskøb (goodwill) mellem kostpris og 
dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og 
forpligtelser indregnes under immaterielle anlægs-
aktiver og afskrives systematisk over resultatop-
gørelsen efter en individuel vurdering af den øko-
nomiske levetid. 
 
Goodwill fra erhvervede virksomheder kan regule-
res indtil udgangen af året efter anskaffelsen. 
 
Koncerninterne virksomhedssammenslutnin-
ger 
Jf. overgangsbestemmelserne til årsregnskabslo-
ven er sammenligningstallene for tidligere år ikke 
tilpasset. 
 
Valutaomregning 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved før-
ste indregning til transaktionsdagens kurs. Valuta-
kursdifferencer, der opstår mellem transaktionsda-
gens kurs og kursen på betalingsdagen, indreg-
nes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære po-
ster i fremmed valuta omregnes til balancedagens 
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens 
kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehaven-
dets eller gældsforpligtelsens opståen eller ind-
regning i seneste årsregnskab indregnes i resul-
tatopgørelsen under finansielle indtægter og om-
kostninger. 
 
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 til-
godehavender henholdsvis anden gæld. 
 
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instru-
menter, der er klassificeret som og opfylder kriteri-
erne for sikring af dagsværdien af et indregnet ak-
tiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i re-
sultatopgørelsen sammen med ændringer i dags-
værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede 
forpligtelse. 
 
Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instru-
menter, der er klassificeret som og opfylder betin-
gelserne for sikring af fremtidige aktiver eller for-
pligtelser, 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 ind-
regnet på egenkapitalen, til kostprisen for hen-
holdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den 
fremtidige transaktion i indtægter eller omkostnin-
ger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i 
egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den peri-
ode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. 
 
For afledte finansielle instrumenter, som ikke op-
fylder betingelserne for behandling som sikringsin-
strumenter, indregnes ændringer i dagsværdi lø-
bende i resultatopgørelsen. 
 

Resultatopgørelsen 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætning måles til dagsværdi af det aftalte 
vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabat-
ter indregnes i nettoomsætningen. 
 
Indtægter fra tilslutningsbidrag indtægtsføres over 
de tilhørende materielle anlægsaktivers afskriv-
ningsperiode. Herved opnås symmetrisk indreg-
ning af indtægter og omkostninger. 
 
Nettoomsætningen indeholder indtægtsført andel 
af periodeafgrænsningsposter vedrørende mod-
tagne investeringsbidrag, tilskud og tilslutningsbi-
drag m.v. 
 
El-net 
Salg af el ekskl. moms og energiafgifter indregnes 
i selskabets nettoomsætning som offentlig regule-
ret netvirksomhed i henhold til elforsyningsloven. 
 
Salg af el indregnes på leveringstidspunktet. Net-
toomsætning fra en del af forbrugerne opgøres 
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endelig på statustidspunktet, mens øvrige forbru-
gere slutafregnes til forskellige terminer. 
Nettoomsætning omfatter således indtægter, som 
ikke slutafregnes på statustidspunktet. 
 
Desuden indeholder nettoomsætningen abonne-
ment, gebyrer og opkrævede nettariffer for over-
liggende net samt omsætning fra entrepriseaktivi-
teter og lejeindtægt for udlejning af bredbåndsfor-
bindelse. 
 
Fiber 
Nettoomsætning omfatter lejeindtægter fra udlej-
ning af selskabets dataforbindelser. 
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørel-
sen, når levering og risikoovergang til køber har 
fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres påli-
deligt og forventes modtaget. 
 
Entreprenør 
Omsætning af varer medtages på faktureringstids-
punktet. 
 
Igangværende arbejder for fremmed regning ind-
regnes i nettoomsætningen i takt med produktio-
nens udførelse, hvorved nettoomsætningen sva-
rer til salgsværdien af årets udførte arbejder (pro-
duktionskriteriet). 
 
Takstmæssige forskelle 
Takstmæssige forskelle i opkrævede indtægter fra 
elkunder vedrørende indeværende år og tidligere 
år, og som i det kommende år kan indregnes i el-
prisen og opkræves hos kunderne, indregnes i 
balancen under tilgodehavender til en værdi sva-
rende til det beløb, som ledelsen forventer vil bli-
ver 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 le-
delsen forventer vil blive tilbagebetalt i de kom-
mende år. 
 
Andre driftsindtægter og -omkostninger 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter 
af sekundær karakter i forhold til virksomhedens 
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved 
salg af anlægsaktiver. 
 
Vareforbrug 
Vareforbrug indeholder nettarif til overliggende 
net, PSO-tarif og nettab. Endvidere indeholder po-
sten vareforbrug vedrørende entreprenør- og 
bredbåndsaktivitet. 
 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostnin-
ger til drift og vedligeholdelse, salg, reklame, 
administration, lokaler, tab på debitorer, operatio-
nelle leasingaftaler m.v. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, in-
klusive feriepenge og pensioner, samt andre om-
kostninger til social sikring m.v. til virksomhedens 
medarbejdere. I personaleomkostninger er fratruk-
ket modtagne godtgørelser fra offentlige myndig-
heder. 
 
Afskrivninger 
Afskrivninger omfatter afskrivninger på immateri-
elle og materielle anlægsaktiver. 
 
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpri-
sen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives 
lineært over den forventede brugstid, baseret på 
følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider: 
 
Goodwill   10 år 
Bygninger    30-15 år 
Vindmøller    20 år 
Andre anlæg, driftsmateriel 
og inventar    3-10 år 
Bygninger    30-100 år 
Aktivt fiberudstyr 
(udstyr i POS' m.v.)   10 år 
Fibernetaktiver  
(nedgravede rør, POP's m.v.)  30 år 
Kundeudstyr, målere m.v.  5-10 år 
 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle 
og materielle anlægsaktiver opgøres som forskel-
len mellem salgsprisen med fradrag af salgsom-
kostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i 
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter 
henholdsvis andre driftsomkostninger. 
 
Grunde afskrives ikke. 
 
Indtægter af kapitalandele i datter- og associe-
rede virksomheder 
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæs-
sige andel af de enkelte dattervirksomheders re-
sultat efter skat og efter forholdsmæssig elimine-
ring af intern avance/tab og fradrag af afskrivning 
på goodwill. 
 
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæs-
sige andel af de associerede virksomheders resul-
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tat efter skat og efter eliminering af forholdsmæs-
sig andel af intern avance/tab og fradrag af af-
skrivning på goodwill. 
 
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, amortise-
ring af finansielle aktiver og forpligtelser samt til-
læg og godtgørelser under acontoskatteordningen 
m.v. 
 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes 

med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Udbytte fra andre værdipapirer og kapitalandele 
indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, 
hvor udbyttet deklareres. 
 
Skat 
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets 
forventede skattepligtige indkomst og årets regu-
lering af udskudt skat. Årets skat indregnes i re-
sultatopgørelsen med den del, der kan henføres til 
årets resultat, og i egenkapitalen med den del, 
som kan henføres til transaktioner indregnet i 
egenkapitalen. 
 
Koncernen er omfattet af de danske regler om 
tvungen sambeskatning af Nord Energi-koncer-
nens dattervirksomheder. Dattervirksomheder ind-
går i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de 
indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og 
frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolide-
ringen. Nord Energi A.m.b.a. indgår ikke i sambe-
skatningen. 
 
Nord Energi Teknik A/S er administrationsselskab 
for sambeskatningen, idet moderselskabet ikke 
indgår i sambeskatningen. Administrationsselska-
bet afregner som følge heraf alle betalinger af 
selskabsskat med skattemyndighederne. 
 
Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning 
af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskat-
tede selskaber i forhold til disses skattepligtige 
indkomster. I tilknytning hertil modtager virksom-
heder med skattemæssigt underskud sambeskat-
ningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-
vende dette underskud til nedsættelse af eget 
skattemæssigt overskud. 
 
Nord Energi A.m.b.a. er alene skattepligtige af er-
hvervsmæssige indtægter. 
Årets skat, som består at årets aktuelle skat og 
forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsen med den del, der kan henføres til årets 

resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, 
der kan henføres til bevægelser direkte i egenka-
pitalen. 
 

 
 

Balancen 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Goodwill afskrives over den vurderede økonomi-
ske levetid, der fastlægges på baggrund af ledel-
sens erfaringer inden for de enkelte forretnings-
områder. Levetiden kan ikke skønnes pålideligt, 
hvorfor afskrivningsperioden for goodwill er fastsat 
til 10 år. 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, net- og fibernetaktiver, 
vindmøller samt andre anlæg, driftsmateriel og in-
ventar måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på 
grunde. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag 
af eventuel forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og om-
kostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egen-
fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og 
indirekte omkostninger til materialer, komponen-
ter, underleverandør og løn. 
 
Indirekte produktionsomkostninger indeholder in-
direkte materialer og løn samt vedligeholdelse af 
og afskrivninger på de i produktionsprocessen be-
nyttede maskiner og udstyr samt omkostninger til 
husleje. Låneomkostninger indregnes ikke i kost-
prisen. 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate 
bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis 
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brugstiden på de enkelte bestanddele er forskel-
lige. 
 
Kapitalandele i datter- og associerede virk-
somheder 
Kapitalandele i dattervirksomheder og associe-
rede virksomheder måles til den forholdsmæssige 
andel af virksomheders indre værdi opgjort efter 
modervirksomhedens regnskabspraksis med fra-
drag eller tillæg af urealiserede koncerninterne 
avancer og tab og med tillæg eller fradrag af re-
sterende værdi af positiv eller negativ goodwill op-
gjort efter overtagelsesmetoden. 
 
Kapitalandele i dattervirksomheder og associe-
rede virksomheder med regnskabsmæssig nega-
tiv indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgo-
dehavende 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 re-
sterende beløb under hensatte forpligtelser. 
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksom-
heder og associerede virksomheder overføres un-
der egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning 
efter den indre værdis metode, i det omfang den 
regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelses-
værdien. 
 
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder ind-
regnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunk-
tet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes 
frem til afståelsestidspunktet. 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirk-
somheder 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 eller tab indregnes i resultatopgørel-
sen under finansielle poster. 
 
Ideelle andele i Bredbånd Nord Ejendomme I/S, 
hvor ingen interessenter har bestemmende 
indflydelse, pro-rata konsolideres, således at de 
enkelte regnskabsposter indregnes i resultatopgø-
relsen og i balancen med en forholdsmæssig an-
del. 
 
Andre værdipapirer og kapitalandele 
Andre kapitalandele omfatter unoterede værdipa-
pirer uden betydelig indflydelse. Disse anses for 
anlægsaktiver og måles til kostpris. 
Værdiforringelse af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 
materielle aktiver samt finansielle anlægsaktiver 
vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, 
ud over det som udtrykkes ved afskrivning. 
 
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, fo-
retages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages ned-
skrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 
 
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste 
værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapital-
værdien opgøres som nutidsværdien af de forven-
tede nettopengestrømme fra anvendelsen af akti-
vet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-
strømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen ef-
ter endt brugstid. 
 
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, 
når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere 
består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres 
ikke. 
 
Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-
metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end 
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 
 
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpe-
materialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 
 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgø-
res som salgssum med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der afholdes for at 
effektuere salget, og fastsættes under hensynta-
gen til omsættelighed, ukurans og udvikling i for-
ventet salgspris. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 
 
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, 
hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv in-
dikation på, at et tilgodehavende eller en porte-
følje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der 
foreligger en objektiv indikation på, at et individu-
elt tilgodehavende er værdiforringet, foretages 
nedskrivning på individuelt niveau. 
 
Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en ob-
jektiv indikation på værdiforringelse på individuelt 
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv 
indikation for værdiforringelse. Porteføljerne base-
res primært på debitorernes hjemsted og kredit-
vurdering i overensstemmelse med virksomhe-
dens risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, 
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som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret 
på historiske tabserfaringer. 
 
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem 
den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender 
og nutidsværdien af de forventede pengstrømme, 
herunder realisationsværdi af eventuelle mod-
tagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats 
anvendes den effektive rente for det enkelte tilgo-
dehavende eller portefølje. 
 
Igangværende arbejder for fremmed regning 
Igangværende arbejder måles til salgsværdien af 
det udførte arbejde fratrukket acontoavancer og 
forventede tab. 
 
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørel-
sesgraden på balancedagen og de samlede for-
ventede indtægter på den enkelte kontrakt. Fær-
diggørelsesgraden 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 på-
gældende igangværende arbejde. 
 
Når det er sandsynligt, at de samlede omkostnin-
ger for et igangværende arbejde vil overstige den 
samlede omsætning, indregnes det forventede tab 
på kontrakten straks som en omkostning og en 
hensat forpligtelse. 
 
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, ind-
regnes under forpligtelser. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under om-
sætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger 
vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
 
Værdipapirer og kapitalandele 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, 
måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til 
børskurs. 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser omfatter pensionsforpligtel-
ser til tjenestemandspensioner og henlæggelse til 
særlige formål i forsyningsområdet Nordvendsys-
sel. 
 
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. 
 
Hensatte forpligtelser måles til nettorealisations-
værdi eller til dagsværdi. Hvis opfyldelse af for-
pligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude 
i fremtiden, måles forpligtelsen til dagsværdi. 
 
Selskabsskat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende ak-
tuel skat indregnes i balancen som beregnet skat 
af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat 
af tidligere års skattepligtige indkomster samt be-
talte acontoskatter. 
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede 
gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af akti-
ver 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 skatte-
forpligtelser inden for samme juridiske skatteen-
hed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til 
nettorealisationsværdi. 
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler 
og skattesatser, der med balancedagens lovgiv-
ning vil være gældende, når den udskudte skat 
forventes udløst som aktuel skat. Ændringer i ud-
skudt skat som følge af ændringer i skattesat-
serne indregnes i resultatopgørelsen. 
 
Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kre-
ditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyt-
tede virksomheder, indregnes ved lånoptagelsen 
til kostpris, svarende til det modtagne provenu ef-
ter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I 
efterfølgende perioder måles de finansielle 
forpligtelser til amortiseret kostpris. 
 
Modtagne tilslutningsbidrag m.v. måles til kostpris 
med fradrag af akkumulerede indtægtsførte 
andele. Indtægtsførsel i resultatopgørelsen foreta-
ges over de tilhørende aktivers levetid. 
 
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisati-
onsværdien. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under for-
pligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrø-
rende indtægter i de efterfølgende år.  
Pengestrømsopgørelsen 
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Pengestrømsopgørelsen viser selskabets penge-
strømme for året fordelt på drifts-, investerings- og 
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider 
samt selskabets likvider ved årets begyndelse og 
slutning. 
 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som 
årets resultat reguleret for ikke-kontante driftspo-
ster, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 
 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter 
betaling i forbindelse med køb og salg af virksom-
heder og aktiviteter samt køb og salg af immateri-
elle, materielle og finansielle aktiver. 
 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter 
ændringer i størrelse eller sammensætning af sel-
skabets kapital og omkostninger forbundet her-
med samt optagelse af lån og afdrag på rentebæ-
rende gæld. 

 
Likvider omfatter likvide beholdninger og driftskre-
ditter. 
 
Segmentoplysninger 
Der gives oplysninger på aktiviteter og geografi-
ske markeder. Segmentoplysningerne følger 
selskabets regnskabspraksis, risici og interne 
økonomistyring. 
 

Nøgletal 
Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse 
med Finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 
2015". 
 
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgle-

tal er beregnet således: 

 

 

Overskudsgrad 
Resultat af primær drift x 100 

Nettoomsætning 

 

Afkast af den investerede kapital 
  Resultat af primær drift x 100   

Gennemsnitlig investeret kapital 

 

Investeret kapital Driftsmæssige immaterielle og materielle  
anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital 

 

Bruttomargin Bruttoresultat x 100 
Nettoomsætning 

 

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 

Passiver i alt, ultimo 

 

Egenkapitalforrentning Årets resultat efter skat x 100 
Gennemsnitlig egenkapital 
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Noter

 

          Koncern 
         Koncernen har alle dets aktiviteter i Danmark. 
 
         Moderselskab 
         Moderselskabets aktivitet foregår inden for et forretningsområde og under ensartede markedsvilkår 
         og risici. Det er derfor ikke aktuelt at afgive segmentoplysninger.  
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