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Direktion:  Ledelse:  

 

  
 
Økonomichef 

 
 
Knud Rasmussen 

 Direktør Christian Frost Lauritsen 

 Netchef 

Entreprenørchef 
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Repræsentantskab 

 

Nord Energis repræsentantskab er valgt for en 4-

årig periode og består af 70 medlemmer.  

Det nuværende repræsentantskab er valgt med 

virkning fra den 1. januar 2018 og består af føl-

gende medlemmer: 

 

 Anton Ditlev Sørensen 

Arne Christensen 

Bent Christian Thøgersen 

Bent Folsted Kallehauge 

Bent Jensen 

Bent Rye Hougaard 

Birgitte Reiter 

Bjarne Lyngø 

Børge Juul Kristensen 

Carsten Hørbye Jacobsen 

Dan Christian Østergaard 

Egon Holm 

Erik Ziegler 

Finn Larsen 

Freddy Dam Christensen 

Georg Christiansen 

Hans Henrik Toft Sørensen 

Henrik Hyldig Nielsen 

Henrik Nørgaard Nielsen 

Ib Ingerslev Nielsen 

Irene Hjortshøj 

Ivan Kristian Rasmussen 

Jan Nørgaard Christiansen 

Jan Tietze 

Jannie Winther Nielsen 

Jens Aksel Borup 

Jens Alfred Jensen 

Jens Myhren 

Jens Møller Lee 

Jens Peter Lunden 

Johannes Elsnab 

John Brønnum Vognsen 

Jørgen Boelt Larsen 

Jørgen Christensen 

Jørn Fuglsang Christiansen 

 

Jørgen Lind Thomsen 

Jørn Hammer Andersen 

Kaj Mathiassen 

Kaj Thomsen 

Keld Jul Vagner 

Kim Roden 

Kjeld Thomsen 

Kurt Bentsen 

Kurt Flemming Svendsen 

Kurt K. Christiansen 

Kurt Mikkelsen 

Lars Hofmann Høyer 

Lars Winther Christensen 

Lasse Hjorth Nebelung 

Leif Larsen 

Martin Toft Pedersen 

Mette Larsen 

Mogens Eeg 

Mogens Uhrskov 

Morten Klyvø 

Niels Jørgen Frederiksen 

Niels Kristian Holt 

Ole Max Müller 

Ole Sloth Frandsen 

Ole Thomsen 

Peter Nielsen 

Poul Badsberg 

Regnar Bæk 

Svenning Christensen 

Søren Smalbro 

Thomas Verner Rasmussen 

Tom Barnbæk 

Vibeke Haaning 

Willy Bjerregaard 

Aage Hjelm Christensen 
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Koncernoversigt 
Pr. 31.december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nord Energi 
A.m.b.a.

Nord Energi
Net A/S

100 %

Visue A/S

6,87 %

Nord Energi
Fibernet A/S

100 %

Waoo A/S

9,13 %

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 
97.507 forbrugere 

med strøm 
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Årsrapport 2018 
Nord Energi A.m.b.a. - 44. REGNSKABSÅR 

Oplysninger om selskabet 

Navn 

Adresse, postnr. by 

Nord Energi A.m.b.a. 

Ørstedsvej 2, 9800 Hjørring 

CVR-nr. 

Stiftet 

Hjemstedskommune 

Regnskabsår 

30 89 04 18 

1. april 1975 

Hjørring 

1. januar – 31. december 

Telefon 99 24 56 56 

Bestyrelse Jens Møller Lee, formand 

John Brønnum Vognsen, næstformand 

Bjarne Lyngø 

Regnar Bæk 

Hans Henrik Toft Sørensen 

Thomas Verner Rasmussen 

Mette Larsen 

Direktion Peder Kjeldgaard 

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 

Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg 

 

Repræsentantskabsmøde 30. april 2019 kl. 16,00 på selskabets adresse 
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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 2018. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens 

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og 

selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling. 

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Hjørring, den 2. april 2019 

 

 

Direktion: 

 

    

Peder Kjeldgaard     

Bestyrelse:     

 

 

 

 

 
Jens Møller Lee 

formand 

 John Brønnum Vognsen 

næstformand 

 Bjarne Lyngø 

 

 

 

 

 
Regnar Bæk  Hans Henrik Toft Sørensen  Thomas Verner Rasmussen 

 

    

Mette Larsen     
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
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 2018, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen 

som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs-

loven.  

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens 

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for 

revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet" (herefter benævnt "regnskaberne"). Det er vores opfattelse, at det opnåede 

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige 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 forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Ledelsens ansvar for regnskaberne 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 

udarbejde regnskaberne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften; at 

oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskaberne på grundlag af regnskabsprin-

cippet 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 regnskaberne 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sik-

kerhed, 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. Fejlinformationer 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskaberne. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-

dende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskaberne, 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 besvigel-

ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-

mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er pas-

sende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og 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 regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, 

samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold,  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

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 regnskaberne eller, hvis så-

danne 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 regnskaberne, herunder noteoplysningerne, samt om 

regnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende bil-

lede 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 ud-

føre 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 betyde-

lige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisio-

nen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om regnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed 

om ledelsesberetningen.  

I tilknytning til vores revision af regnskaberne er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om 

ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskaberne eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde 

synes at indeholde 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 regnskaberne og er 

udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Aalborg, den 2. april 2019 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

 

Allan Terp 

statsaut. revisor 

mne33198  
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Hoved- og nøgletal for koncernen 
      

t.kr. 2018 2017 2016 2015 2014 

      

Hovedtal      

Nettoomsætning* 322.633 320.161 399.662 560.582 517.213 

Resultat af ordinær primær drift 1.761 3.165 -3.072 -5.325 -9.273 

Resultat af kapitalandele 70.574 6.347 20.256 18.700 22.092 

Resultat af finansielle poster -33.083 54.300 53.839 34.839 85.170 

Årets resultat 46.869 68.382 75.784 55.885 106.588 

      

Anlægsaktiver 2.095.174 2.050.048 1.941.570 1.865.241 1.760.440 

Omsætningsaktiver 1.696.537 1.656.887 1.597.986 1.590.634 1.608.166 

Aktiver i alt 3.791.711 3.706.935 3.539.556 3.455.875 3.368.606 

Egenkapital 2.512.643 2.447.781 2.371.968 2.312.049 2.264.703 

Hensatte forpligtelser 64.659 77.787 88.519 84.957 94.717 

Langfristede gældsforpligtelser 572.318 541.147 525.412 180.380 165.962 

Kortfristede gældsforpligtelser 642.091 640.220 553.657 878.489 843.224 

      

Pengestrøm fra drift 102.572 190.675 160.804 111.038 161.567 

Pengestrøm til investering -74.321 -229.833 -120.903 -222.379 -136.959 

Investering i materielle aktiver -188.832 -218.214 -200.347 -209.757 -161.585 

Pengestrøm fra finansiering 22.647 59.190 17.095 28.294 9.665 

Pengestrøm i alt 50.898 20.032 56.996 -83.047 34.273 

      

Nøgletal      
Overskudsgrad 0,5 % 1,0 % -0,8 % -0,9 % -1,8 % 

Afkast af den investerede kapital 0,1 % 0,2 % -0,2 % -0,4 % -0,6 % 

Bruttomargin 63,0 % 63,7 % 46,6 % 28,8 % 28,7 % 

Soliditetsgrad 66,3 % 66,0 % 67,1 % 66,9 % 67,2 % 

Egenkapitalforrentning 1,9 % 2,8 % 3,2 % 2,4 % 4,8 % 

      

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 143 139 139 136 135 

      

* Nettoomsætningen er påvirket af, at system- og nettariffer samt PSO fra 1. april 2016 ikke længere faktureres via nets-

elskabet. Koncernens indtjening er ikke påvirket af denne ændring. 

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger. 

Koncernen har købt Hirtshals El-Netselskab A/S og Hirtshals El-Forsyningsselskab A/S pr. 9. december 2017. De regnskabsmæs-

sige tal for de købte selskaber er indregnet på tidspunktet for koncernetableringen. Der er ikke foretaget tilpasning af hoved- og 

nøgletal for tidligere år. 

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal 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
  



 

13 

 

 

 

Ledelsesberetning 

 

 

 

 

 

Tekniske nøgletal for Nord Energi Net A/S 
31. december 2018 

 

Antal installationer 97.507 stk. 

Elsalg 890.379 MWh 

Lavspændingsluftledninger 0 km 

Lavspændingskabler 4263 km 

10 kV luftledninger 0 km 

60 kV luftledninger 65 km 

10 kV kabel 2588 km 

60 kV kabel 386 km 

10 kV transformerstationer 2654 stk. 

60 kV transformerstationer 43 stk. 

 

Vedvarende energi og decentral produktion 2018 
 

Samlet produktion i alt 

Fordelt på nedenstående anlæg 
  877.279 MWh 

    

 Vindmøller > 6 kW Vandkraftværker Decentralproduktion 

 (kraftvarmeværker, biogas-

anlæg m.m.) 

Solcelleanlæg 

Antal 445 stk. 4 stk. 40 stk. 3.714 stk. 

Samlet effekt 350.840 kW 116 kW 159.163 kW 26.929 kW 
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Ledelsesberetning 

 

Beretningen 2018 

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 fællesskab med andre drive en anden virksom-

hed, der står i forbindelse med energiforsyning eller der-

med beslægtede aktiviteter, herunder etablering og drift af 

infrastruktur til dataoverførsel. 

Selskabet kan udføre sine aktiviteter direkte eller indirekte 

via ejerskab af andre selskaber med begrænset ansvar. 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er usikkerhed omkring Nord Energi Net A/S' opgørelse 

af nettab. Forholdene er omtalt i note 2, hvortil der henvi-

ses. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold  

Nord Energi kom ud af 2018 med et koncernresultat efter 

skat på 47 mio. kr. mod 68 mio. kr. i 2017. Årsagen til det 

mindre resultat skyldes hovedsageligt manglende afkast af 

værdipapirbeholdningen, som gav et tab på netto 28 mio. 

kr. Vi kan dog på dette område glæde os over en god start i 

2019, idet afkastet af værdipapirbeholdningen i januar og 

februar 2019 oversteg tabet i hele 2018. 

Årets resultat anses for tilfredsstillende.    

De samlede aktiver udgør 3.792 mio. kr. og egenkapitalen 

udgør 2.513 mio. kr. pr. 31. december 2018. 
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Ledelsesberetning 
Nord Energi påbegyndte ultimo 2018 en opgradering af 

økonomi- og projektstyringssystemet og forventer, at dette 

projekt er tilendebragt i første halvår af 2019. 

I 2018 solgte Nord Energi A.m.b.a. sine 3 vindmøller ved Ø. 

Linderup. Baggrunden var dels en strategi om alene at være 

netselskab – både på el- og fiberområdet, men også for at 

frigøre sig af ny lovgivning, som kræver navneskift af Net-

selskabet, hvis dette er vertikalt integreret med et elhan-

delsselskab eller et produktionsselskab. Med ejerskabet af 

de 3 vindmøller var Nord Energi A.m.b.a. i lovens forstand 

et produktionsselskab, og den nye lovgivning fordrede, at 

både Net- og Teknikselskabet skulle have særskilt identitet 

– altså nye navne og logoer. Dette ville være en meget om-

kostningstung opgave og frasalget af vindmøllerne blev 

derfor besluttet. 

Virksomhedens koncernforhold 

Nord Energi Net A/S 

I oktober måned blev en ny 60/10 kV station Aså etableret 

i forbindelse med opførsel af Skovengen Vindmøllepark. 

Stationen bliver forsynet via et nyt 60 kV kabel fra station 

Agersted. 

60/10 kV station Nordby i Skagen blev i løbet af året forsy-

net med 60 kV koblingsanlæg, og dermed blev den plan-

lagte forbedrede forsyning af Skagen Havn afsluttet. Ska-

gen Havn forsynes nu via 60 kV kabler fra station Hedebo 

og fra station Nordby. 

I Sæby blev der påbegyndt en opgradering af 60/10 kV sta-

tion Sæby Syd med nyt 60 kV apparathus og tilhørende 

koblingsanlæg. Arbejdet forventes afsluttet primo 2019. 

Der er påbegyndt en udskiftning af 10 kV anlæg af typen 

"Magnefix MD", som er opstillet i en række 10/0,4 kV sta-

tioner. Disse anlæg er op til ca. 60 år gamle, og det er pla-

nen, at disse anlæg skal udskiftes over en 10-årig periode. 

Den første større solcellepark – "Pelsdyrparken" ved Hirts-

hals på 5 MW – blev tilsluttet nettet i 2018 via en ca. 5 km 

lang 10 kV radial fra 60/10 kV station Hirtshals. 

Radionetværket til opsamling af målerdata fra de fjernaflæ-

ste målere er i 2018 blevet udbygget til at dække hele for-

syningsområdet. Der kan derfor påbegyndes en udskiftning 

af gamle målere med GSM kommunikation, og med tiden 

opnås derved en driftsbesparelse. 

Det nye DataHub-modul til hjemtagning af målerdata er nu 

fuldt indkørt, og dagligdagen er hermed blevet lettere for 

målerafdelingen. 

De første 500 forbrugere er parate til flex-afregning, og alle 

forbrugere følger successivt efter, så alle forbrugere kan 

flex-afregnes med udgangen af 2020. 

Nord Energi Fibernet A/S 

Nord Energi Fibernet A/S' strategiske beslutning om at 

kunne tilbyde fibernet til minimum 95 % af fiberforsynings-

områdets husstande ved udgangen af 2020 følges. I 2018 

blev der udrullet fibernet til yderligere ca. 11.500 såkaldte 

"Homes Passed". Ca. ¼ af disse blev udrullet i landområ-

der, hvor der er stor succes med Nord Energi Fibernet A/S' 

"egen bredbåndspulje", og hvor "ildsjæle" har været med 

til at fremme udrulningen i netop deres områder. Alene på 

landet er der pløjet ca. 580 km fibernet-trace. Derudover 

blev Frederikshavn by færdigudrullet og ligeså størstedelen 

af den sydvestlige del af forsyningsområdet omkring Bier-

sted og Nørhalne. Der er også etableret 3 nye POPs (teknik-

centraler) og fuld redundans til alle nu 72 POPs. Således 

kan der nu totalt set tilbydes fibernet til ca. 91.500 Homes 

Passed, svarende til ca. 76 % af fiberforsyningsområdets 

godt 120.500 adresser. 

Kundebasen er i 2018 steget med ca. 15 % til nu ca. 

32.500 kunder. Der er etableret ca. 5.600 nye installatio-

ner inkl. stikledningsgravninger. I Grindsted og Uggerhalne 

blev der udført et pilotprojekt vedrørende "boks til alle 

uden krav om aftag af produkter", bl.a. for at teste, hvor 

mange der ville have opsat en boks som forberedelse til åb-

ning af nettet – 76 % sagde "ja tak" til opsætning af boks. 

Udrulning og kundetilslutninger har i det store hele forløbet 

rigtigt godt til trods for, at vinteren i 2018 bød på 5 uger 

med hård frost. Samarbejdet med Eniig som leverandør af 

tjenesteudbyder- og tekniske operatørydelser fungerer på 

et tilfredsstillende niveau. 

Tilslutningsprocenten ved udgangen af 2018 ligger på ca. 

36 %. Et af midlerne for at opnå en højere tilslutningspro-

cent er at åbne nettet. 

Nord Energi Fibernet A/S' langsigtede strategi har fra star-

ten været at åbne fibernettet, så flest mulige tjenesteudby-

dere kan tilbyde flest mulige konkurrencedygtige produkter 

over fibernettet. 

I maj 2018 blev der efter længere tids arbejde og forhand-

linger indgået en aftale med det Eniig-ejede selskab, Open-

Net, som fungerer som agent og outsourcingpartner. Open-

Net stiller i partnerskabet en wholesale-platform til rådig-

hed, der definerer standardaftaler, generiske produkter, 

Afbrudsstatistik for 
Nord Energi Net 2018 
 
Fejl på 60/10 kV stationer                    0 stk. 

Fejl på 10/0,4 kV stationer                   2 stk. 

Kabelfejl på 10 kV kabler                    17 stk. 

Graveskader på 10 kV kabler             13 stk. 

Graveskader på 60 kV kabler               1 stk. 
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Ledelsesberetning  

processer og grænseflader, og standardaftaler der kan til-

bydes til tjenesteudbyderne. Nord Energi Fibernet A/S har 

de kommercielle relationer til tjenesteudbyderne. Ambitio-

nen og forventningen er, at nettet kan åbnes og flere tjene-

steudbydere kan tilbyde produkter på fibernettet i 2019. 

I efteråret 2018 startede realitetsforhandlinger med flere 

tjenesteudbydere om adgang til Nord Energi Fibernet A/S' 

fibernet - én aftale er allerede indgået og der forhandles 

stadig på flere aftaler her i starten af 2019. 

I efteråret 2018 og nu i 2019 arbejdes der på flere projek-

ter for at muliggøre åbningen af nettet. Ud over åbning af 

nettet arbejder Nord Energi Fibernet A/S også hen imod at 

reducere forretningen til alene at være netejer i lighed med 

Nord Energi Net A/S. 

I 2018 skiftede Nord Energi Fibernet A/S GIS-platform fra 

Powel Netbas til 3GIS – en større systemmæssig konverte-

ringsopgave. 

Nianet A/S, der var ejet af danske energiselskaber, blev ef-

ter en længere salgsproces solgt i 2018 til Global Connect, 

der er ejet af EQT. Nord Energi Fibernet A/S' ejerandel i Ni-

anet A/S var 4,1 %. Nianet A/S har leveret erhvervsløsnin-

ger via bl.a. Nord Energi Fibernet A/S' net, hvilket også for-

ventes at fortsætte i fremtiden nu blot med en ny ejer. 

Nord Energi Teknik A/S 

Nord Energi Teknik A/S har en kontrakt med Hjørring Kom-

mune vedrørende drift og vedligeholdelse af kommunens 

vejbelysningsanlæg, og i den forbindelse er der i 2018 ud-

skiftet 1.625 stk. ældre armaturer til nye moderne armatu-

rer med LED-lyskilder. Den hermed opnåede besparelse an-

drager ca. 300.000 kWh. Af kommunens samlede antal be-

lysningsarmaturer er nu ca. 40 % erstattet med moderne 

armaturer med LED-lyskilder. 

Nord Energi Teknik A/S har indgået samarbejde med elin-

stallatører om fælles elektrikerlærlinge, og i 2018 fik de 2 

første lærlinge deres svendebrev. Samarbejdet fortsætter 

og selskabet tilstræber årligt at have 2 lærlinge ansat. Der 

er desuden i 2018 uddannet en forsyningsoperatør i sel-

skabet.  

Der har i årets løb været stigende efterspørgsel fra vores 

naboselskaber efter elektriker- og projektlederydelser.  

Der er ultimo 2018 indkøbt endnu en traktor og en plov til 

brug for nedpløjning af fiberrør – primært i det åbne land. 

Videnressourcer  

Nord Energi-koncernens medarbejdere har stor betydning 

for driften, herunder at disse besidder et højt niveau af fag-

lig viden og evnen til at kunne formidle denne. Der anven-

des derfor et forholdsvist stort kursusbudget for at sikre, at 

medarbejderne til enhver tid besidder opdateret og til-

strækkelig viden til at løse de opgaver, de har ansvaret for. 

Ligeledes gøres en stor indsats for til stadighed at tiltrække 

kvalificeret personale til ledige stillinger. 

Særlige risici 

Prisrisici 

Nord Energi Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark, 

omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om indtægts-

rammer. Det betyder, at selskabet er underlagt visse be-

grænsninger i omfanget og størrelsen af indtægter, der må 

opkræves hos kunderne. 

Begrænsninger i, hvor meget der må opkræves hos kun-

derne, forhindrer dog ikke selskabet i at opfylde de ved-

tagne mål vedrørende drift og udbygning af elnettet på 

hverken kortere eller længere sigt. 

Energitilsynet skal ifølge elforsyningsloven benchmarke el-

netselskaberne. På grundlag af denne benchmarking ud-

melder tilsynet varige og individuelle effektiviseringskrav til 

selskaberne. 

En eventuel reduktion af indtægtsrammen vil betyde, at 

Nord Energi Net A/S mister en del af det fremtidige ind-

tægtsgrundlag. 

Den nuværende prisregulering anses dog ikke for en væ-

sentlig risiko for koncernen. 

Nye lovkrav og kontroller fra Energitilsynet kræver til stadig-

hed flere og flere ressourcer, og samtidig opleves der fort-

sat meget lange svartider fra Energitilsynet inden for ud-

valgte områder. 

Renterisici 

Koncernen har valgt at finansiere en del af sine investerin-

ger ved lånoptagelse. Banklån er optaget med fast rente, 

mens øvrige kreditter er optaget til variabel rente. 

Koncernen har en væsentlig investering i værdipapirer. Der 

opereres med en investeringspolitik med lav risiko, hvor 

årets afkast vil være påvirket af kursudsving og renteud-

sving på de finansielle markeder. 



 

17 

 

 

 

Ledelsesberetning 

Valutarisici 

Koncernen har optaget lån i EUR. Kursrisikoen afdækkes 

ikke. Herudover har koncernen ikke væsentlige direkte 

transaktioner i fremmed valuta. 

Kreditrisici 

Koncernen har ikke påtaget sig særlige kreditrisici. Det er 

koncernens politik at søge de med kreditgivningen for-

bundne risici begrænset gennem en effektiv kreditstyring. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter  

Koncernen har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Redegørelse for samfundsansvar 

Nord Energis hovedaktiviteter er distribution af el og etable-

ring af fibernetforbindelse til forbrugerne/ejerne i forsy-

ningsområdet. Forretningsaktiviteterne er derfor næsten 

udelukkende koncentreret i forsyningsområdet og er ikke 

konkurrenceudsatte.  

I strategiplanen er forretningsidé og hovedformål bl.a. for-

muleret således: 

 Levere en effektiv elforsyning med meget høj og sta-

dig stigende kvalitet og en forsyningssikkerhed på 

over 99,99 procent 

 Sikre lave tariffer til alle forbrugerne 

 Udvikling med tanke for miljø og klima 

 Etablere fibernet i eget forsyningsområde og i nabo-

områder, hvor dette styrker forretningen og 

 Være en god og attraktiv arbejdsplads for motiverede 

medarbejdere med et højt fagligt niveau. 

Nord Energis aktiviteter gennemføres inden for rammerne 

af gældende love og regler og overholder de grundlæg-

gende konventioner om arbejdstagerrettigheder. Nord 

Energi anerkender retten til foreningsfrihed og kollektive 

overenskomstforhandlinger. Nord Energi er strengt imod 

tvangsarbejde, slavearbejde, børnearbejde og diskrimina-

tion i enhver form. 

Medarbejdere 

Medarbejderne er én af Nord Energis vigtigste interesse-

grupper, og virksomheden er bevidst om, at tiltrækning og 

fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft er afgørende for fir-

maets fortsatte eksistens fremover. 

Nord Energi har en arbejdsmiljøpolitik som stiller ufravige-

lige krav om et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medar-

bejdere på Nord Energis arbejdspladser. Nord Energi har 

også en seniorpolitik, som giver ældre medarbejdere mulig-

heder for nedsat arbejdstid og ret til ekstra fridage fra det 

fyldte 60. år. 

Indsatsen for at bringe sygdomsramte tilbage på arbejds-

pladsen er stor og der holdes fokus på at skabe en rumme-

lig, attraktiv arbejdsplads. Der har i 2018 været langtids-

syge medarbejdere, og der er afholdt samtaler med disse 

medarbejdere med henblik på at få dem tilbage på arbejds-

pladsen så hurtigt som muligt med hensyn til den enkeltes 

formåen. Eksempelvis blev en langtidssyg elektriker tilknyt-

tet dokumentationsafdelingen i en indslusningsperiode. 

Alle medarbejdere er i 2018 blevet tilbudt et forløb hos et 

eksternt selskab om et sundhedstjek. Sundhedstjekket gav 

den enkelte medarbejder et billede af den fysiske og men-

tale sundhedstilstand og indeholdt en samtale om ændring 

af vaner m.v. for at fremme et sundere liv. 

Klima og miljø 

Nord Energi har ikke en nedskrevet politik for dette område. 

Dette skal ses i lyset af, at Nord Energi ikke fremstiller et 

egentlig produkt, som kan påvirke klima og miljø. Derimod 

kan adfærden påvirke klima og miljø. 

Nord Energi påvirker klimaet og miljøet på en række områ-

der: transport, energiforbrug, bortskaffelse af affald m.v. På 

de fleste områder har Nord Energi et naturligt ønske om at 

reducere klima- og miljøpåvirkningen, idet dette er profita-

belt for Nord Energi.  

Nord Energi arbejder efter en klar forsigtighedstilgang og er 

bevidste om miljømæssige og klimatiske udfordringer, 

hvorfor vi motiverer til at fremme større miljømæssig an-

svarlighed internt hos Nord Energi. 

Nord Energi har taget tiltag til at undgå skadelige påvirknin-

ger af miljøet. Eksempelvis har Nord Energi i mange år ikke 

anvendt sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt på egne 

arealer, men har anvendt miljøvenlige bekæmpelsesmeto-

der. Nord Energi forsyner alle nye 60/10 kV transformere 

med oliesump, ligesom 10/0,4 kV transformerstationer i 

vandindvindingsområder er forsynet med kar til forhindring 

af olieudslip, hvis transformeren bliver utæt. Nord Energi 

har taget alle kabler af typen "tryksat oliekabler" ud af 

drift, idet denne type kabel kan give olieudslip ved beskadi-

gelse. En strækning i Skagen By vil blive opgravet i sin hel-

hed i 2019 og den sidste strækning kabel af denne type – 

beliggende i Hjørring By – er tømt for olie, og kablet vil suc-

cessivt blive fjernet/opgravet. 

Med hensyn til bortskaffelse af affald har Nord Energi siden 

dannelsen af firmaet haft et såkaldt "Miljøskur", hvor alle 

affaldsprodukter bliver sorteret til forsvarlig bortskaf-

felse/genbrug hos det lokale affaldsselskab. 

Nord Energi har ved at opfylde sin del af branchens energi-

spareforpligtelse bidraget med energibesparelser på 13 

GWh i 2018. 

Menneskerettigheder 

Nord Energi arbejder for, at vi hverken direkte eller indirekte 

har negativ påvirkning i forhold til de internationalt erklæ-

rede menneskerettigheder. I enhver relation bidrager vi til 

sikring af, at menneskerettighederne overholdes. 

Nord Energi har udarbejdet "Klausul vedrørende sikring 

mod sort arbejde eller illegal arbejdskraft". 
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Det vurderes ikke, at Nord Energis forretningsaktiviteter har 

væsentlige risici for negativ indvirkning på menneskeret-

tigheder, og resultatet af aktiviteterne i 2018 har ikke givet 

anledning til at revurdere dette. 

Anti-korruption 

Nord Energi har ikke en nedskrevet politik vedrørende anti-

korruption, bl.a. fordi der ikke er konstateret hændelser, 

som kunne antyde overtrædelse af de alment gældende 

normer for området. Bestyrelsen vil i 2019 tage stilling til, 

om der skal indføres en whistleblower-ordning. Ledelsen 

har ligeledes planer om i 2019 at indføre et Code of Con-

duct for området, som alle medarbejdere skal trænes i. 

Nord Energi holder en høj standard i forhold til, at vores 

medarbejdere ikke modtager og giver uberettigede gaver 

eller ydelser, som kan give Nord Energi eller leverandører en 

fordel. Der er ikke i 2018 konstateret sådanne tilfælde, ej 

heller med hensyn til eventuelle hændelser med myndighe-

derne. 

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen 

Moderselskabet Nord Energi A.m.b.a. i Nord Energi-koncer-

nen har et demokratisk valgt repræsentantskab. 

Repræsentantskabet vælges blandt forbrugerne i forsy-

ningsområdet. 

Repræsentantskabet på statustidspunktet, 31. december 

2018, blev valgt i efteråret 2017.  Dette repræsentantskab 

valgte en bestyrelse med 7 medlemmer (1 kvinde og 6 

mænd). Valgbar til bestyrelsen er samtlige repræsentanter, 

som ikke var fyldt eller fyldte 70 år i 2018. 

Repræsentantskabet består af 5 kvinder og 65 mænd, dvs. 

at knap 7 % er kvinder. For at øge andelen af kvinder i be-

styrelsen yderligere har selskabet fastsat et mål på min. 2 

kvinder i bestyrelsen senest i 2019. 

Den siddende bestyrelse vil opfordre til, at måltallet opfyl-

des i forbindelse med opstilling af bestyrelseskandidater 

ved valg til bestyrelsen på kommende repræsentantskabs-

møder, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen. 

Det er virksomhedens politik at øge andelen af det underre-

præsenterede køn i den øvrige ledelse. 

Den øverste driftsledelse består af en administrerende di-

rektør, en direktør og 4 afdelingschefer (1 kvinde og 5 

mænd). 

Det er et mål, at mindst 30 % af driftsledelsen, dvs. mindst 

2 personer, består af det andet køn inden 2019. 

Andelen af kvindelige chefer udgør 17%, og målet er p.t. 

ikke opfyldt.  

Det er selskabets mål, at mindst 30 % af driftsledelsen, 

dvs. mindst 2 personer, består af det andet køn inden 

2019. 

Bestyrelsen og den administrerende direktør vil være op-

mærksom på dette ved fremtidige ansættelser af personer 

til driftsledelsen, lederudvikling m.v. Det tilstræbes, at kan-

didater fra begge køn som udgangspunkt skal indgå i for-

bindelse med rekruttering af nye ledere. 

Selskabet er dog bevidst om, at de agerer i en mandsdomi-

neret branche, hvorfor en opfyldelse af målet kan blive van-

skelig. 

God selskabsledelse, jf. anbefalinger fra Dansk Energi 

Koncernen har valgt at offentliggøre opfyldelse af anbefa-

lingerne fra Dansk Energi på koncernens hjemmeside. Se 

www.nordenergi.dk/godselskabsledelse. 

Begivenheder efter balancedagen  

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af 

væsentlig betydning for koncernens og virksomhedens fi-

nansielle stilling. 

Forventet udvikling  

For 2019 forventes der fortsat fokus på driften, hvorfor der 

forventes et tilfredsstillende resultat. 
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Resultatopgørelse (1. januar – 31. december) 
 

    

  Koncern Modervirksomhed 
    

Note t.kr. 2018 2017 2018 2017 
  

    

4 Nettoomsætning 322.633 320.161 8.278 9.109 

 Vareforbrug -69.673 -67.346 -2.994 -1.893 

 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 20.560 21.554 0 0 

 Andre driftsindtægter 1.090 3.575 19.742 21.018 

 Andre eksterne omkostninger -71.268 -74.067 -8.671 -10.520 
  

    

 Bruttoresultat 203.342  203.877 16.355 17.714 

5 Personaleomkostninger -76.357 -74.897 -11.844 -12.456 

 

Af- og nedskrivninger af immaterielle og  

materielle aktiver -121.855 -124.384 -5.172 -15.744 

 Andre driftsomkostninger -3.369 -1.431 -3.072 0 
  

    

 Resultat før finansielle poster 1.761 3.165 -3.733 -10.486 

 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede  

virksomheder 0 0 45.765 8.402 

 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 25.413 6.347 25.413 6.347 

 

Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer, der 

er anlægsaktiver 45.161 0 0 0 

6 Finansielle indtægter 36.763 63.034 46.205 70.268 

7 Finansielle omkostninger -69.846 -8.734 -67.898 -6.149 
  

    

 Resultat før skat 39.252 63.812 45.752 68.382 

8 Skat af årets resultat 7.617 4.570 1.117 0 
  

    

 Årets resultat 46.869 68.382 46.869 68.382 
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Balancen 
 

    

  Koncern Modervirksomhed 
    

Note t.kr. 2018 2017 2018 2017 
  

    

 AKTIVER     

 Anlægsaktiver      

9 Immaterielle anlægsaktiver     

 Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 0 1.223 0 0 

 Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 4.433 0 0 0 

 Goodwill  1.771 2.070 0 0 
  

    

  6.204 3.293 0 0 
  

    

10 Materielle anlægsaktiver     

 Grunde og bygninger 26.164 27.006 16.104 16.765 

 Vindmøller 0 59.063 0 59.063 

 Net- og fibernetanlæg 1.866.294 1.794.500 0 0 

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20.134 18.846 1.819 2.673 

 Net- og fibernetanlæg m.v. under udførelse  50.106 50.648 0 0 
  

    

  1.962.698 1.950.063 17.923 78.501 
  

    

11 Finansielle anlægsaktiver     

 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.331.221 1.287.203 

 Kapitalandele i associerede virksomheder 122.944 82.916 122.944 82.916 

 Andre værdipapirer og kapitalandele 232 10.365 0 0 

 Andre tilgodehavender 3.096 3.411 0 0 
  

    

  126.272 96.692 1.454.165 1.370.119 
  

    

 Anlægsaktiver i alt 2.095.174 2.050.048 1.472.088 1.448.620 
  

    

 Omsætningsaktiver     

 Varebeholdninger     

 Råvarer og hjælpematerialer 34.703 28.709 0 0 
  

    

  34.703 28.709 0 0 
  

    

 Tilgodehavender     

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.911 25.277 0 0 

12 Igangværende arbejder for fremmed regning 1.166 265 0 0 

 

Tilgodehavender hos tilknyttede  

virksomheder 0 0 536.901 446.725 

 

Tilgodehavender hos associerede  

virksomheder 15.410 11.312 0 1.247 

13 Udskudte skatteaktiver 49.350 41.733 1.117 0 

 Tilgodehavende selskabsskat 92 987 101 987 

 Andre tilgodehavender 14.286 12.305 4.705 5.738 

14 Periodeafgrænsningsposter 1.958 2.092 615 1.065 
  

    

  107.173 93.971 543.439 455.762 
  

    

 Værdipapirer og kapitalandele 1.364.899 1.395.342 1.364.899 1.395.342 
  

    

15 Likvide beholdninger 189.762 138.865 16.300 11.116 
  

    

 Omsætningsaktiver i alt 1.696.537 1.656.887 1.924.638 1.862.220 
  

    

 AKTIVER I ALT 3.791.711 3.706.935 3.396.726 3.310.840 
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Balancen 
 

   

 

  Koncern Modervirksomhed     

Note t.kr. 2018 2017 2018 2017 
  

    

 PASSIVER     

 Egenkapital     

 Overført resultat 2.512.643 2.447.781 2.512.643 2.447.781 
  

    

 Egenkapital i alt 2.512.643 2.447.781 2.512.643 2.447.781 
  

    

 Hensatte forpligtelser     

 Pensioner og lignende forpligtelser 4.304 4.424 4.304 4.424 

 Henlæggelser til særlige formål 60.355 69.985 60.355 69.985 

11 Hensættelser vedrørende kapitalandele i  

associerede virksomheder 0 3.378 0 3.378 
  

    

16 Hensatte forpligtelser i alt 64.659 77.787 64.659 77.787 
  

    

 Gældsforpligtelser     

17 Langfristede gældsforpligtelser     

 Gæld til banker 335.325 334.833 335.325 334.833 

 Investeringsbidrag m.v. 236.993 206.314 0 0 
  

    

  572.318 541.147 335.325 334.833 
  

    

 Kortfristede gældsforpligtelser     

17 Kortfristet del af langfristede  

gældsforpligtelser 9.700 8.391 0 0 

 Gæld til banker 463.897 438.204 463.897 438.204 

12 Igangværende arbejder for fremmed regning 0 848 0 0 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 40.783 51.601 1.990 866 

 Gæld til associerede virksomheder 5.919 3.747 0 0 

 Anden gæld 118.133 126.633 18.212 11.369 

18 Periodeafgrænsningsposter 3.659 10.796 0 0 
  

    

  642.091 640.220 484.099 450.439 
  

    

 Gældsforpligtelser i alt 1.214.409 1.181.367 819.424 785.272 
  

    

 PASSIVER I ALT 3.791.711 3.706.935 3.396.726 3.310.840 

      

 
1 Anvendt regnskabspraksis 

2 Usikkerheder om indregning og måling 

3 Særlige poster 

19 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

20 Eventualaktiver 

21 Sikkerhedsstillelser 

22 Valuta- og renterisici  

23 Nærtstående parter 

24 Honorar til repræsentantskabsvalgt revisor 
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Egenkapitalopgørelse 

 
   

  Koncern    

Note t.kr. Overført resultat I alt     

 Egenkapital 1. januar 2018 2.447.781 2.447.781 

 Årets resultat 46.869 46.869 

 Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder 17.993 17.993 
  

  

 Egenkapital 31. december 2018 2.512.643 2.512.643 
 

 
  

 
   

  Modervirksomhed    

Note t.kr. Overført resultat I alt     

 Egenkapital 1. januar 2018 2.447.781 2.447.781 

25 Årets resultat 46.869 46.869 

 Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder 17.993 17.993 
  

  

 Egenkapital 31. december 2018 2.512.643 2.512.643 
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Pengestrømsopgørelse 

 
   

  Koncern    

Note t.kr. 2018 2017 
  

  

 Årets resultat 46.869 68.382 

26 Reguleringer 70.612 49.804 
  

  

 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 117.481 118.186 

27 Ændring i driftskapital -44.309 39.301 
  

  

 Pengestrøm fra primær drift 73.172 157.487 

 Renteindbetalinger m.v. 36.665 38.723 

 Renteudbetalinger m.v. -8.161 -8.495 

 Betalt/modtaget selskabsskat 896 2.960 
  

  

 Pengestrøm fra driftsaktivitet 102.572 190.675 
  

  

 Køb af materielle anlægsaktiver -188.832 -218.214 

 Salg af materielle anlægsaktiver 53.468 723 

 Køb af immaterielle anlægsaktiver -4.939 -1.224 

 Salg af finansielle anlægsaktiver 55.294 0 

 Køb af tilknyttede selskaber, ekskl. likvide beholdninger 0 2.104 

 Modtagne investeringsbidrag m.v. 41.021 20.932 

 Køb/salg af værdipapirer, netto -30.745 -34.154 

 Ændring i langfristede tilgodehavender 412 0 
  

  

 Pengestrøm til investeringsaktivitet -74.321 -229.833 
  

  

 Ændring i kortfristet gæld til banker 25.693 70.135 

 Udbetaling fra henlæggelse til særlige formål -3.046 -10.945 
  

  

 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 22.647 59.190 
  

  

 Årets pengestrøm  50.898 20.032 

 Likvider, primo 138.865 118.833 
  

  

28 Likvider, ultimo 189.763 138.865 
 

 
  

    

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. 
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Noter 
1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Nord Energi A.m.b.a. for 2018 er aflagt i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 

for klasse C-virksomheder (stor). 

Selskabet har i regnskabsåret på grund af en præciseret 

fortolkning reklassificeret kortfristede bankfaciliteter i pen-

gestrømsopgørelsen. Tidligere blev bankfaciliteter præsen-

teret som en del af selskabets likvider, fremover vil de blive 

præsenteret som en del af finansieringsaktiviteten. Der er 

foretaget tilpasning af sammenligningstallene i overens-

stemmelse hermed. Selskabets kortfristede bankfacilitet 

udgør pr. 31. december 2018 463.897 t.kr. og i 2017 

438.204 t.kr. 

Bortset fra ovenstående reklassifikation af kortfristede 

bankfaciliteter i pengestrømsopgørelsen, er årsregnskabet 

aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Sam-

menligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabs-

praksis. 

Koncernregnskab 

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Nord 

Energi A.m.b.a. og dattervirksomheder, hvori Nord Energi 

A.m.b.a. direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af 

stemmerettighederne eller på anden måde har bestem-

mende indflydelse (kontrol). Virksomheder, hvori koncernen 

udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, be-

tragtes som associerede virksomheder. 

Ved konsolidering foretages eliminering af koncerninterne 

indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mel-

lemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede 

fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsolide-

rede virksomheder. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den for-

holdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af 

nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. 

Virksomhedssammenslutninger 

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i kon-

cernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller af-

viklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resul-

tatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenlig-

ningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afvik-

lede virksomheder. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder 

og associerede virksomheder opgøres som forskellen mel-

lem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi 

af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet 

goodwill og forventede omkostninger til salg eller afvikling. 

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmeto-

den, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede 

aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelses-

tidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de fore-

tagne omvurderinger. 

Positive forskelskøb (goodwill) mellem kostpris og dags-

værdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser 

indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives 

systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vur-

dering af den økonomiske levetid. 

Goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil 

udgangen af året efter anskaffelsen. 

Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resul-

tatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. 

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger 

Jf. overgangsbestemmelserne til årsregnskabsloven er 

sammenligningstallene for tidligere år ikke tilpasset. 

1 Valutaomregning 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indreg-

ning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 

opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på beta-

lingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finan-

siel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i frem-

med valuta omregnes til balancedagens valutakurs. For-

skellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunk-

tet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen 

eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultat-

opgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i ba-

lancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Po-

sitive og negative dagsværdier af afledte finansielle instru-

menter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden 

gæld. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, 

der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af 

dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forplig-

telse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændrin-

ger i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede for-

pligtelse. 

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der 

er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af 

fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgo-

dehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulte-

rer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller 

forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på 

egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller 

forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i ind-

tægter eller omkostninger, 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 opfylder be-

tingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, ind-

regnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. 
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Noter 
1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning måles til dagsværdi af det aftalte vederlag 

ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. 

Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætnin-

gen. 

Indtægter fra tilslutningsbidrag indtægtsføres over de tilhø-

rende materielle anlægsaktivers afskrivningsperiode. Her-

ved opnås symmetrisk indregning af indtægter og omkost-

ninger. 

Nettoomsætningen indeholder indtægtsført andel af perio-

deafgrænsningsposter vedrørende modtagne investerings-

bidrag, tilskud og tilslutningsbidrag m.v. 

Elnet 

Salg af el ekskl. moms og energiafgifter indregnes i selska-

bets nettoomsætning som offentlig reguleret netvirksom-

hed i henhold til elforsyningsloven. 

Salg af el indregnes på leveringstidspunktet. Nettoomsæt-

ning fra en del af forbrugerne opgøres endelig på status-

tidspunktet, mens øvrige forbrugere slutafregnes til forskel-

lige terminer. Nettoomsætning omfatter således indtægter, 

som ikke slutafregnes på statustidspunktet. 

Desuden indeholder nettoomsætningen abonnement og 

gebyrer (og indtil april 2016 opkrævede nettariffer for over-

liggende net). 

Fiber 

Nettoomsætning omfatter lejeindtægter fra udlejning af 

selskabets dataforbindelser. Nettoomsætningen indregnes 

i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til kø-

ber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålide-

ligt og forventes modtaget. 

Entreprenør 

Omsætning af varer medtages på faktureringstidspunktet. 

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i 

nettoomsætningen i takt med produktionens udførelse, 

hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets 

udførte arbejder (produktions-kriteriet). 

Takstmæssige forskelle 

Takstmæssige forskelle i opkrævede indtægter fra elkunder 

vedrørende indeværende år og tidligere år, og som i det 

kommende år kan indregnes i elprisen og opkræves hos 

kunderne, indregnes i balancen under tilgodehavender til 

en værdi svarende til det beløb, som ledelsen forventer vil 

blive opkrævet i de kommende år. 

Takstmæssige forskelle i opkrævede indtægter fra elkunder 

vedrørende indeværende år og tidligere år, og som i de 

kommende år skal afregnes over for kunderne, indregnes i 

balancen under anden gæld til en værdi svarende til det be-

løb, som ledelsen forventer vil blive tilbagebetalt i de kom-

mende år. 

Andre driftsindtægter og -omkostninger 

Andre driftsindtægter og –omkostninger indeholder regn-

skabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhe-

dens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved 

salg af anlægsaktiver. 

Vareforbrug 

Vareforbrug indeholder nettab og vareforbrug vedrørende 

entreprenør- og bredbåndsaktivitet. Indtil 1. april 2016 in-

deholdt vareforbrug også system- og nettarif til overlig-

gende net og PSO-tarif. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 

drift og vedligeholdelse, salg, reklame, administration, lo-

kaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive fe-

riepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social 

sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personale-

omkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra of-

fentlige myndigheder. 

Afskrivninger 

Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og ma-

terielle anlægsaktiver. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med 

fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den for-

ventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktiver-

nes forventede brugstider: 

  

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 3-5 år 

Goodwill 10 år 

Bygninger 30-100 år 

Vindmøller 20 år 

Netaktiv 10-50 år 

Aktivt Fiberudstyr (udstyr i POP's m.v.) 5-10 år 

Fibernetaktiver (nedgravede rør, POP's m.v.) 30 år 

Kundeudstyr, målere m.v. 5-10 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 

  

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle og ma-

terielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 

salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regn-

skabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 

tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsind-

tægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Grunde afskrives ikke. 

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets 

restværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. 



 

26 

 

 

Noter 
1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

 Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffel-

sestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien ak-

tivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien ind-

regnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 

ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og 

associerede virksomheder 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel 

af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat og ef-

ter forholdsmæssig eliminering af intern avance/tab og fra-

drag af afskrivning på goodwill. 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel 

af de associerede virksomheders resultat efter skat og efter 

eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab 

og fradrag af afskrivning på goodwill. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, 

udbytte, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab 

vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed 

valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser 

samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen 

m.v. 

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 dekla-

reres. 

Skat af årets resultat  

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forven-

tede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt 

skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen 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-koncernens dattervirksom-

heder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra 

det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncern-

regnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra kon-

solideringen. Nord Energi A.m.b.a. indgår ikke i sambeskat-

ningen. 

Nord Energi Teknik A/S er administrationsselskab for sam-

beskatningen, idet moderselskabet ikke indgår i sambe-

skatningen. Administrationsselskabet afregner som følge 

heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighe-

derne. 

Nord Energi A.m.b.a. er alene skattepligtige af erhvervs-

mæssige indtægter. 

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambe-

skatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i 

forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning 

hertil modtager virksomheder med skattemæssigt under-

skud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kun-

net anvende dette underskud til nedsættelse af eget skatte-

mæssigt overskud. 

Balance 

Immaterielle anlægsaktiver 

Andre immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver under udførelse omfatter forud-

betalinger for immaterielle anlægsaktiver, herunder soft-

ware. 

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver omfatter software. 

Andre immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre im-

materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den vurde-

rede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør 

sædvanligvis 3-5 år. Afskrivningsperioden er fastsat ud fra 

tidligere erfaringer. 

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver 

indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre 

driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste el-

ler tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fra-

drag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 

værdi på salgstidspunktet. 

Goodwill 

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, 

der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden 

for de enkelte forretningsområder. Levetiden kan ikke skøn-

nes pålideligt, hvorfor afskrivningsperioden for goodwill er 

fastsat til 10 år. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, net- og fibernetaktiver, vindmøller 

samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kost-

pris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Der afskrives ikke på grunde. 

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af even-

tuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
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Noter 
1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger 

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor ak-

tivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter 

kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, 

komponenter, underleverandører og løn. 

Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte 

materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivninger 

på de i produktionsprocessen benyttede maskiner og ud-

styr samt omkostninger til husleje. Låneomkostninger ind-

regnes ikke i kostprisen. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, 

der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte be-

standdele er forskellige. 

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 

værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af ma-

terielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholds-

vis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. 

Leasingkontrakter 

Leasingkontrakter, hvor koncernen ikke har alle væsentlige 

fordele og risici forbundet med ejendomsretten, er operati-

onel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing 

og øvrige lejekontrakter indregnes i resultatopgørelsen over 

kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser 

vedrørende operationel leasing og lejekontrakter oplyses 

under eventualposter. 

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 

virksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-

somheder måles til den forholdsmæssige andel af virksom-

heders indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regn-

skabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede kon-

cerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af re-

sterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter 

overtagelsesmetoden. 

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-

somheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi må-

les til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virk-

somheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uer-

holdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig el-

ler faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der 

overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb 

under hensatte forpligtelser. 

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. 

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i års-

regnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afvik-

lede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder 

og associerede virksomheder opgøres som forskellen mel-

lem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi 

af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet 

goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvik-

ling. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 

under finansielle poster. 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Andre kapitalandele omfatter unoterede værdipapirer uden 

betydelig indflydelse. Disse anses for anlægsaktiver og må-

les til kostpris. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle 

aktiver samt finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for in-

dikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes 

ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages 

nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe 

af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindings-

værdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige 

værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af 

nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 

som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme 

fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede 

nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen 

efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når be-

grundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Ned-

skrivninger 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 hjælpematerialer 

omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesom-

kostninger. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som 

salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og 

omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fast-

sættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og 

udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.  

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der 

vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et 

tilgodehavende er værdiforringet. 

Igangværende arbejder for fremmed regning 

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af det ud-

førte arbejde fratrukket acontoavancer og forventede tab. 
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Noter 
1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden 

på balancedagen og de samlede forventede indtægter på 

den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på 

baggrund af en vurdering af det udførte arbejde, normalt 

beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger 

og de samlede forventede omkostninger til det pågæl-

dende igangværende arbejde. 

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger for et 

igangværende arbejde vil overstige den samlede omsæt-

ning, 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, indregnes under forpligtelser. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætnings-

aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-

følgende regnskabsår. 

Værdipapirer og kapitalandele 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til 

dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter pensionsforpligtelser til tje-

nestemandspensioner og henlæggelse til særlige formål i 

forsyningsområdet Nordvendsyssel. 

Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som 

følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtel-

sen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske 

ressourcer. 

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller 

til dagsværdi. Hvis opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt 

forventes at ligge langt ude i fremtiden, måles forpligtelsen 

til dagsværdi. 

Selskabsskat  

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 og for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds-

metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, hvortil de 

forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af 

fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skat-

teforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og 

jurisdiktion. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til net-

torealisationsværdi. 

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. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i 

skattesatserne indregnes i resultatopgørelsen. 

 

 

Gældsforpligtelser 

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinsti-

tutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, 

indregnes ved lånoptagelsen til kostpris, svarende til det 

modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktions-

omkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle 

forpligtelser til amortiseret kostpris. 

Modtagne tilslutningsbidrag m.v. måles til kostpris med 

fradrag af akkumulerede indtægtsførte andele. Indtægts-

førsel i resultatopgørelsen foretages over de tilhørende ak-

tivers levetid. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, 

omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de 

efterfølgende år. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme 

fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for 

året, årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved 

årets begyndelse og slutning.
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Noter 
1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og 

betalt selskabsskat. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og 

salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens kapital og omkostnin-

ger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og driftskreditter. 

Segmentoplysninger 

Der gives oplysninger på aktiviteter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici 

og interne økonomistyring. 

 

2 Usikkerheder vedrørende indregning og måling 

Nettab 

Nord Energi Net A/S indregner og betaler løbende et acontobeløb til nettab. Det konkrete nettab bliver opgjort med min. 15 må-

neders forsinkelse. På nuværende tidspunkt har selskabet alene modtaget endelig opgørelse af nettab til og med 2012. Den 

manglende opgørelse af nettabet for 2013-2018 kan repræsentere en eventualforpligtelse eller et eventualaktiv for koncernen, 

som ikke er indregnet i årsregnskabet. 
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Noter 
3 Særlige poster 

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til koncernens indtjeningsska-

bende driftsaktiviteter. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskarakter, som efter ledelsens vurdering 

ikke er en del af den primære drift. 

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen. 

   

 Koncern Modervirksomhed 
   

t.kr. 2018 2017 2018 2017      

Indtægter     

Avance ved salg af andre kapitalandele og værdipapirer i Nord 

Energi Fibernet A/S 45.161 0 0 0 

Regulering af nettab og uafregnet elsalg for tidligere år 10.368 0 0 0      

 55.529 0 0 0      

Omkostninger      

Nedskrivning af vindmøller i Nord Energi A.m.b.a. 0 -10.000 0 -10.000 

Tab ved salg af vindmøller i Nord Energi A.m.b.a. -3.107 0 -3.107 0      

 -3.107 -10.000 -3.107 -10.000    0  

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet     

Nettoomsætning 4.067 0 0 0 

Vareforbrug 6.301 0 0 0 

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver 0 -10.000 0 -10.000 

Andre driftsomkostninger -3.107 0 -3.107 0 

Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer, der er anlægs-

aktiver 45.161 0 0 0      

Resultat af særlige poster, netto 52.422 -10.000 -3.107 -10.000      
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Noter 
4 Segmentoplysninger 

Aktiviteter – primært segment 
      
 Koncern 
  

t.kr. Elnet Fibernet Entrepriser 

Elimine- 

ringer Ikke fordelt I alt 

 

 

      
2018       

Bruttoomsætning 166.591 123.335 150.707 0 8.278 448.911 

Intern omsætning 0 0 0 -126.278 0 -126.278 
 

      

Nettoomsætning 166.591 123.335 150.707 -126.278 8.278 322.633 

Bruttoresultat 115.772 44.155 40.217 -13.092 16.290 203.342 

Resultat før finansielle po-

ster 22.246 -12.693 6.929 -10.923 -3.798 1.761 

       
Anlægsaktiver 1.364.612 656.425 15.310 -1.401.562 1.421.670 2.056.455 

Omsætningsaktiver 218.467 37.601 63.509 -547.678 1.924.638 1.696.537 

Aktiver 1.583.079 694.026 78.819 -1.949.240 3.346.308 3.752.992 

Hensatte forpligtelser 0 0 436 -436 68.037 68.037 

Gældsforpligtelser 367.737 551.250 41.678 -565.680 819.424 1.214.409 

       
2017       

Bruttoomsætning 173.701 114.197 131.236 0 9.692 428.826 

Intern omsætning 0 0 0 -108.665 0 -108.665 
 

      

Nettoomsætning 173.701 114.197 131.236 -108.665 9.692 320.161 

Bruttoresultat 114.986 45.079 39.315 -13.229 17.726 203.877 

Resultat før finansielle po-

ster 24.940 -6.945 7.085 -11.441 -10.474 3.165 

       
Anlægsaktiver 1.385.461 561.940 12.346 -1.358.319 1.448.620 2.050.048 

Omsætningsaktiver 170.348 25.482 51.206 -460.031 1.869.882 1.656.887 

Aktiver 1.555.809 587.422 63.552 -1.818.350 3.318.502 3.706.935 

Hensatte forpligtelser 0 0 0 0 77.787 77.787 

Gældsforpligtelser 357.991 476.366 31.946 -476.129 791.193 1.181.367 

       

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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Noter 
   

 Koncern Modervirksomhed 
   

t.kr. 2018 2017 2018 2017 
 

    

5 Personaleomkostninger  
Lønninger 66.130 64.940 9.298 10.025 

Pensioner 6.787 6.713 1.220 1.309 

Andre omkostninger til social sikring 1.317 1.062 175 117 

Andre personaleomkostninger 2.123 2.182 1.151 1.005 
 

    

 76.357 74.897 11.844 12.456 

 
    

Vederlag til virksomhedens ledelse udgør: 
    

Direktion 2.873 2.760 1.725 1.702 

Bestyrelse og repræsentantskab 1.164 1.087 1.002 955 
 

    

 4.037 3.847 2.727 2.657 

 
    

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 143 139 16 15 

 
    

     

6 Finansielle indtægter 
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 11.537 9.847 

Renter og afkast fra værdipapirer 33.797 59.097 33.797 59.097 

Andre finansielle indtægter 2.966 3.937 871 1.324 
 

    

 36.763 63.034 46.205 70.268 

 
    

     

7 Finansielle omkostninger 
Kurstab og regulering værdipapirer 61.192 0 61.192 0 

Andre finansielle omkostninger 8.654 8.734 6.706 6.149 
 

    

 69.846 8.734 67.898 6.149 

 
    

     

8 Skat af årets resultat 
Årets regulering af udskudt skat -7.554 -4.570 -1.117 0 

Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år -63 0 0 0 
 

    

 -7.617 -4.570 -1.117 0 
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Noter 
9 Immaterielle anlægsaktiver 

 Koncern   

t.kr. 

Immaterielle 

anlægsaktiver 

under udførelse 

Erhvervede 

immaterielle 

anlægsaktiver Goodwill I alt 
 

    

Kostpris 1. januar 2018 1.223 0 3.965 5.188 

Tilgange 0 4.939 0 4.939 

Overført -1.223 1.223 0 0 
 

    

Kostpris 31. december 2018 0 6.162 3.965 10.127 
 

    

Ned- og afskrivninger 1. januar 2018 0 0 1.895 1.895 

Afskrivninger 0 1.729 299 2.028 
 

    

Ned- og afskrivninger 31. december 2018 0 1.729 2.194 3.923 
 

    

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 0 4.433 1.771 6.204 

 
    

     

10 Materielle anlægsaktiver 
 Koncern 
  

t.kr. 

Grunde og 

bygninger Vindmøller 

Net- og 

fiberanlæg 

Andre anlæg, 

driftsmateriel og 

inventar 

Net- og 

fiberanlæg m.v. 

under opførelse I alt 
 

      

Kostpris 1. januar 2018 50.234 85.352 3.006.345 60.570 50.647 3.253.148 

Tilgang 131 0 151.006 6.740 30.955 188.832 

Overført 0 0 31.496 0 -31.496 0 

Afgang 0 -85.352 -4.814 -2.348 0 -92.514 
 

      

Kostpris 31. december 

2018 50.365 0 3.184.033 64.962 50.106 3.349.466 
 

      

Ned- og afskrivninger 1. ja-

nuar 2018 23.227 26.289 1.211.847 41.723 0 1.303.086 

Afskrivninger 974 3.160 110.334 5.360 0 119.828 

Tilbageførsel af akkumule-

rede af- og nedskrivnin-

ger på afhændede akti-

ver 0 -29.449 -4.442 -2.255 0 -36.146 
 

      

Ned- og afskrivninger 

31. december 2018 24.201 0 1.317.739 44.828 0 1.386.768 
 

      

Regnskabsmæssig værdi 

31. december 2018 26.164 0 1.866.294 20.134 50.106 1.962.698 

 
      

       

Værdi af fibernettet 

De samlede fibernetaktiver udgør 645,0 mio. kr. pr. 31. december 2018 mod 539,3 mio. kr. i 2017 efter nedskrivning på 200,0 

mio. kr., som blev foretaget i 2012. 

For fibernetaktiviteten er der i 2018 foretaget en opdatering af forventningerne til 2019-2042, og på baggrund heraf har ledelsen 

udarbejdet en nedskrivningstest, der viser, at der ikke er grundlag for at korrigere den bogførte værdi pr. 31. december 2018. 

I sagens natur vil opfyldelse af de anvendte forudsætninger i nedskrivningstesten være behæftet med usikkerhed, ligesom ganske 

små ændringer i forudsætninger vil påvirke den beregnede kapitalværdi. 
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Noter 
10 Materielle anlægsaktiver (fortsat) 

 Modervirksomhed 
  

t.kr. 

Grunde og 

bygninger Vindmøller 

Andre anlæg, 

driftsmateriel og 

inventar I alt 
 

    

Kostpris 1. januar 2018 25.345 85.352 9.332 120.029 

Tilgang 131 0 367 498 

Afgang 0 -85.352 -199 -85.551 
 

    

Kostpris 31. december 2018 25.476 0 9.500 34.976 
 

    

Ned- og afskrivninger 1. januar 2018 8.580 26.289 6.660 41.529 

Afskrivninger 792 3.160 1.220 5.172 

Tilbageførsel af akkumulerede af- og nedskrivninger på afhændede 

aktiver 0 -29.449 -199 -29.648 
 

    

Ned- og afskrivninger 31. december 2018 9.372 0 7.681 17.053 
 

    

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 16.104 0 1.819 17.923 

 
    

     

11 Finansielle anlægsaktiver 
 Koncern   

t.kr. 

Kapitalandele i 

associerede 

virksomheder  

Andre værdipa-

pirer og kapital-

andele 

Andre tilgodeha-

vender I alt 
 

    

Kostpris 1. januar 2018 51.832 38.518 3.410 93.760 

Tilgang 0 0 98 98 

Overført 0 0 0 0 

Afgang 0 -10.133 -412 -10.545 
 

    

Kostpris 31. december 2018 51.832 28.385 3.096 83.313 
 

    

Værdireguleringer 1. januar 2018 31.084 -28.153 0 2.931 

Værdireguleringer 1. januar 2018 tidligere overført til hensættelser -3.378 0 0 -3.378 

Årets resultat 25.413 0 0 25.413 

Andel af egenkapitalbevægelser i associerede  

virksomheder 17.993 0 0 17.993 
 

    

Værdireguleringer 31. december 2018 71.112 -28.153 0 42.959 
 

    

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 122.944 232 3.096 126.272 

 
    

     

 Associerede virksomheder 

Navn og hjemsted Retsform 

Stemme- og 

ejerandel 

Resultat 

t.kr. 

Egenkapital 

t.kr.      

Energi Nord Holding A/S, Aalborg Aktieselskab 48,00 % 22.303 9.811 

Eniig Energi A/S, Aalborg Aktieselskab 25,00 % 55.601 472.938 

     

 Andre kapitalandele 
  

Navn og hjemsted Retsform   

Waoo A/S, Aarhus Aktieselskab 

Visue A/S, Aarhus Aktieselskab 
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Noter 
11 Finansielle anlægsaktiver (fortsat) 

 Modervirksomhed   

t.kr. 

Kapitalandele i 

tilknyttede virk-

somheder 

Kapitalandele i 

associerede 

virksomheder  I alt 
 

   

Kostpris 1. januar 2018 2.062.173 51.832 2.114.005 

Afgang -243 0 -243 
 

   

Kostpris 31. december 2018 2.061.930 51.832 2.113.762 
 

   

Værdireguleringer 1. januar 2018 -774.970 31.084 -743.886 

Værdireguleringer 1. januar 2018 tidligere overført til hensættelser 0 -3.378 -3.378 

Afgang -1.504 0 -1.504 

Årets resultat 54.350 25.413 79.763 

Andel af egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder 0 17.993 17.993 

Forskydning i intern avance -8.286 0 -8.286 

Afskrivning, koncerngoodwill -299 0 -299 
 

   

Værdireguleringer 31. december 2018 -730.709 71.112 -659.597 
 

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 1.331.221 122.944 1.454.165 

 
   

    

Pr. 31. december 2018 udgør akkumulerede interne avancer 65.372 t.kr. (57.085 t.kr. i 2017) og koncerngoodwill udgør 1.771 

t.kr. (2.070 t.kr. i 2017). 

Forskelsbeløb (goodwill) ved første indregning af dattervirksomheder udgør 3.965 t.kr. (3.965 t.kr. i 2017). 

 Dattervirksomheder 

Navn og hjemsted Retsform 

Stemme- og 

ejerandel 

Resultat 

t.kr. 

Egenkapital 

t.kr.      

Nord Energi Net A/S, Hjørring Aktieselskab 100,00 % 17.524 1.215.342 

Nord Energi Fibernet A/S, Hjørring Aktieselskab 100,00 % 31.720 142.776 

Nord Energi Teknik A/S, Hjørring Aktieselskab 100,00 % 5.100 36.705 

 

 Associerede virksomheder 

Navn og hjemsted Retsform 

Stemme- og 

ejerandel 

Resultat 

t.kr. 

Egenkapital 

t.kr.      

Energi Nord Holding A/S, Aalborg Aktieselskab 48,00 % 22.303 9.811 

Eniig Energi A/S, Aalborg Aktieselskab 25,00 % 55.601 472.938 

     

 

Koncern Modervirksomhed 

 

 

t.kr. 2018 2017 2018 2017 
 

    

12 Igangværende arbejder for fremmed regning 
Salgsværdi af igangværende arbejde 7.545 4.974 0 0 

Acontofaktureringer -6.379 -5.557 0 0 
 

    

 1.166 -583 0 0 

 
    

Der indregnes således: 
    

Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiver) 1.166 265 0 0 

Igangværende arbejder for fremmed regning  

(forpligtelser) 0 -848 0 0 
 

    

 1.166 -583 0 0 
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Noter 
 Koncern Modervirksomhed 

t.kr. 2018 2017 2018 2017 

13 Udskudt skat 
Udskudt skat 1. januar -41.733 -36.918 0 0 

Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år -63 0 0 0 

Årets regulering af udskudt skat -7.554 -4.570 1.117 0 

Tilgang af udskudt skat ved fusion 0 -245 0 0 
 

    

Udskudt skat 31. december -49.350 -41.733 1.117 0 

 
    

 

Udskudt skat vedrører: 
    

Materielle aktiver 4.762 4.772 0 0 

Gældsforpligtelser -52.995 -46.505 0 0 

Fremførselsberettigede skattemæssige underskud -1.117 0 1.117 0 
 

    

 -49.350 -41.733 1.117 0 

 
    

     

Koncern 

Herudover har koncernen et skatteaktiv på ca. 25 mio. kr. (2017: 29 mio. kr.). Aktivet er bogført i balancen til 0 kr. 

Det ikke bogførte skatteaktiv vedrører materielle anlægsaktiver for 23 mio. kr. (2017: 28 mio. kr.) og gældsforpligtelser for 2 mio. 

kr. (2017: 1 mio. kr.). 

14 Periodeafgrænsningsposter 

Koncern 

Periodeafgrænsningsposter omfatter primært forudbetalte kontingenter og forudbetalte omkostninger. Periodeafgrænsningspo-

ster udgør 1.958 t.kr. i 2018 (2017: 2.092 t.kr.). Heraf udgør langfristet andel 589 t.kr. (2017: 638 t.kr.). 
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Noter 

15 Likvide beholdninger 

Koncern 

Ud af koncernens likvide beholdninger på 189.762 t.kr. henstår 2.332 t.kr. på en deponeringskonto til udbetaling i 2019. 

Modervirksomhed 

Ud af virksomhedens likvide beholdninger på 16.300 t.kr. henstår 2.332 t.kr. på en deponeringskonto til udbetaling i 2019. 

16 Hensatte forpligtelser 

Henlæggelse til særlige formål i forsyningsområdet Nordvendsyssel forfalder, i takt med modtagne ansøgninger og støtte til sær-

lige formål behandles og godkendes. Der kan på denne baggrund ikke foretages en opdeling i forfaldstidspunkter. 

Af Nord Energi-koncernens og Nord Energi A.m.b.a.'s pensionsforpligtelser på 4.304 t.kr. (2017: 4.424 t.kr.) forfalder 522 t.kr. 

(2017: 510 t.kr.) inden for 1 år og 1.694 t.kr. (2017: 1.874) forfalder efter 5 år. 

 

17  Langfristede gældsforpligtelser 
 Koncern 
  

t.kr. 

Gæld i alt 

31/12 2018 Afdrag næste år 

Langfristet an-

del 

Restgæld efter 5 

år 
 

    

Gæld til banker 335.325 0 335.325 0 

Investeringsbidrag m.v. 246.693 9.700 236.993 200.290 
 

    

 582.018 9.700 572.318 200.290 

 
    

     

 
 Modervirksomhed 
  

t.kr. 

Gæld i alt 

31/12 2018 Afdrag næste år 

Langfristet an-

del 

Restgæld efter 5 

år 
 

    

Gæld til banker 335.325 0 335.325 0 

 
    

     

18 Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger fra forbrugerne vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 

19 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

Eventualforpligtelser 

Til sikkerhed for Nord Energi Fibernet A/S' bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en selvskyldnerkaution. 

Nord Energi A.m.b.a. har afgivet støtteerklæring over for Nord Energi Fibernet A/S. 

Leasingforpligtelser (operationel leasing) forfalder inden for 28 måneder med i alt 246 t.kr. (nominel værdi). 

Til sikkerhed for Energi Nord Holding A/S' anfordringsgaranti for Energi Danmark A/S' bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. 

afgivet en anfordringsgaranti på 17.635 t.kr. 

Til sikkerhed for Eniig Energi A/S' generelle bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en selvskyldnerkaution, som er 

begrænset til 25 % af engagementet. Selvskyldnerkautionen er maksimeret til 75.000 t.kr. 

Til sikkerhed for Eniig Energi A/S' kredit vedrørende køb af kunder fra HMN Naturgas har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en selv-

skyldnerkaution, som er begrænset til 25 % af engagementet. 

I forbindelse med salg af finansieringsaftaler til Eniig Energi A/S har Nord Energi A.m.b.a. afgivet tabsgaranti vedrørende Eniig 

Energi A/S' eventuelle fremtidige tab på disse finansieringsaftaler. Maksimalt tab udgør 1.247 t.kr. pr. 31. december 2018. 
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Noter 
19 Kontraktlige forpligtelser- og eventualposter m.v.(fortsat) 

Eventualforpligtelser i dattervirksomheder 

Til sikkerhed for Waoo A/S' bankengagement har Nord Energi Fibernet A/S afgivet selvskyldnerkaution maksimeret til 2.000 t.kr. 

med tillæg af renter og omkostninger. 

Nord Energi Fibernet A/S har indgået operationelle leasingkontrakter. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 2 år med en 

samlet leasingforpligtelse på 175 t.kr. (nominel værdi). 

Nord Energi Teknik A/S har indgået operationelle leje- og leasingkontrakter. Leje- og leasingkontrakterne har en restløbetid på 

mellem 2 og 6 år med en samlet leje- og leasingforpligtelse på 719 t.kr. (nominel værdi). 

Ud over sædvanlige garantier på leverede anlæg og udførte byggearbejder påhviler der ikke Nord Energi Teknik A/S eventualfor-

pligtelser. 

Nettab 

Som omtalt i note 2 indregner og betaler Nord Energi Net A/S løbende acontobeløb til nettab. Det konkrete nettab bliver opgjort 

med min. 15 måneders forsinkelse. På nuværende tidspunkt har selskabet alene modtaget endelig opgørelse at nettabet til og 

med 2012. Den manglende opgørelse af nettabet i perioden 2013-2018 kan repræsentere en eventualforpligtelse eller et eventu-

alaktiv for Nord Energi Net A/S, som ikke er indregnet i årsregnskabet. 

Vedligeholdelsesaftale m.v. 

Nord Energi Net A/S har indgået en uopsigelige service- og vedligeholdelsesaftaler vedrørende it-systemer m.v. Uopsigeligheds-

perioden for de indgåede aftaler er mellem 2 og 11 år med en samlet restforpligtelse på 9.388 t.kr. (nominel værdi). 

20 Eventualaktiver 

Koncern 

Koncernen har et udskudt skatteaktiv på ca. 25 mio. kr., som primært vedrører tidsmæssige forskelle mellem regnskabs- og skat-

temæssige afskrivninger på fiberaktiver. Det er ledelsens vurdering, at aktivet ikke kan anvendes inden for de kommende år, og på 

baggrund heraf er det udskudte skatteaktiv ikke regnskabsmæssigt aktiveret. 

Modervirksomhed 

Nord Energi A.m.b.a. har et udskudt skatteaktiv på ca. 4 mio. kr., som primært vedrører tidsmæssige forskelle mellem regnskabs- 

og skattemæssige afskrivninger på materielle anlægsaktiver. Det er ledelsens vurdering, at aktivet ikke kan anvendes inden for de 

kommende år, og på baggrund heraf er det udskudte skatteaktiv ikke regnskabsmæssigt aktiveret. 

21 Sikkerhedsstillelser 

Koncern 

Værdipapirer og likvide beholdninger med en bogført værdi på henholdsvis 1.364.899 t.kr. og 13.968 t.kr. er stillet til sikkerhed 

for Nord Energi A.m.b.a.'s og Nord Energi Fibernet A/S' engagement med kreditinstitutter.  

Koncernen har via pengeinstitut stillet garanti for huslejeforpligtelser på 46 t.kr. 

Modervirksomhed 

Værdipapirer og likvide beholdninger med en bogført værdi på henholdsvis 1.364.899 t.kr. og 13.968 t.kr. er stillet til sikkerhed 

for Nord Energi A.m.b.a.'s og Nord Energi Fibernet A/S' engagement med kreditinstitutter.  

Nord Energi A.m.b.a. har via pengeinstitut stillet garanti for huslejeforpligtelser på 46 t.kr. 
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Noter 
22 Valuta- og renterisici 

Koncern 

Valutarisici 

Koncernens mellemværender i fremmed valuta samt de relaterede sikringstransaktioner er pr. 31. december 2018 sammensat 

således: 

Valuta (t.kr.) Gæld 

Sikringstransak-

tion Nettoposition 
 

   

Lån i EUR 165.325 0 165.325 

 
   

 

Koncernen sikrer ikke lånet i EUR. 

Renterisici 

Koncernen har valgt at finansiere en del af sine investeringer ved lånoptagelse. Banklån er optaget med fast rente, mens øvrige 

kreditter er optaget til variabel rente. 

 2018 2017    

t.kr. 

Bereg-

nings-

mæssig 

hovedstol 

Værdi-

regulering 

indregnet  

på egen-

kapitalen 

Dags-

værdi 

Rest-

løbetid 

Bereg-

nings-

mæssig 

hovedstol 

Værdi-

regulering 

indregnet  

på egen-

kapitalen 

Dags-

værdi 

Rest-

løbetid 
         

    mdr.    mdr. 

Renteswap 0 0 0 0 50.000 0 -1.942 9 

Fastforrentet banklån i DKK -170.000 0 -170.000 24 -170.000 0 -170.000 36 

Fastforrentet lån i EUR -165.132 0 -165.325 24 -165.132 0 -164.833 36 

Kassekredit, var. rente -463.897 0 -463.897 0 -438.204 0 -438.204 0 

Indestående i pengeinstitut, 

var. rente 189.462 0 189.432 0 138.858 0 138.858 0 
 

        

 -609.567 0 -609.790  -584.478 0 -636.121  
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Noter 
23 Nærtstående parter  

 Koncern 

Nord Energi A.m.b.a.' nærtstående parter omfatter følgende: 

   

Nærtstående part Bopæl/Hjemsted Grundlag for indflydelse    

Eniig Energi A/S Over Bækken 6, 9000 Aalborg Associeret selskab med betydelig  

indflydelse 

Energi Nord Holding A/S Over Bækken 6, 9000 Aalborg Associeret selskab med betydelig  

indflydelse 

   

Transaktioner med nærtstående parter 
   

t.kr. 2018 2017 
 

  

Koncern   

Associerede virksomheder, salg af tjenesteydelser 105.434 116.231 

Associerede virksomheder, køb af vareforbrug 18.877 22.970 

Associerede virksomheder, køb af tjenesteydelser 22.338 22.767 

   

Tilgodehavende hos associeret virksomhed 15.410 11.312 

Gæld til associeret virksomhed 5.919 3.747 

   

Modervirksomhed   

Tilknyttede virksomheder, salg af tjenesteydelser 22.545 21.762 

Tilknyttede virksomheder, køb af tjenesteydelser 418 542 

Tilknyttede virksomheder, indtægter ved udlån 11.537 9.847 

Associerede virksomheder, køb af tjenesteydelser 693 600 

   

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 536.901 446.725 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 1.247 

   

Almindelige forretningsmellemværender vedrørende salg af varer og tjenesteydelser samt tilgodehavender herfor er uforrentede 

og indgås på samhandelsbetingelser svarende til koncernens øvrige, eksterne kunder. 

Modervirksomhed 
   

Nærtstående part Bopæl/Hjemsted Grundlag for indflydelse    

Nord Energi Teknik A/S Ørstedsvej 2, 9800 Hjørring Tilknyttet virksomhed med  

bestemmende indflydelse 

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2, 9800 Hjørring Tilknyttet virksomhed med  

bestemmende indflydelse 

Nord Energi Fibernet A/S Ørstedsvej 2, 9800 Hjørring Tilknyttet virksomhed med  

bestemmende indflydelse 

Eniig Energi A/S Over Bækken 6, 9000 Aalborg Associeret selskab med betydelig  

indflydelse 

Energi Nord Holding A/S Over Bækken 6, 9000 Aalborg Associeret selskab med betydelig  

indflydelse 
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Noter 
 
 Koncern   

t.kr. 2018 2017 
 

  

24 Honorar til repræsentantskabsvalgt revisor  
Honorar vedrørende lovpligtig revision 442 435 

Skattemæssig rådgivning 48 59 

Erklæringsopgaver med sikkerhed 161 57 

Andre ydelser 1.089 1.643 
 

  

 1.740 2.194 

 
  

   

 
 Modervirksomhed 
  

t.kr. 2018 2017    

25 Resultatdisponering 
Forslag til resultatdisponering   

Overført resultat 46.869 68.382 
   

 
  

 Koncern 
  

t.kr. 2018 2017 
 

  

26 Reguleringer 
Af- og nedskrivninger 121.855 124.384 

Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver 2.897 982 

Indtægtsført negativt goodwill 0 -1.489 

Finansielle indtægter -36.763 -63.034 

Finansielle omkostninger 69.845 8.734 

Skat af årets resultat -7.616 -4.570 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -25.413 -6.347 

Indtægtsført andel af investeringsbidrag m.v. -9.032 -8.856 

Indtægter af andre kapitalandele, der er anlægsaktiver -45.161 0 
 

  

 70.612 49.804 

 
  

   

27 Ændring i driftskapital 
Ændring i varebeholdninger -5.994 -12.078 

Ændring i tilgodehavender -13.617 40.208 

Ændring i leverandører m.v. -24.698 11.171 
 

  

 -44.309 39.301 

 
  

   

28 Likvider 
Likvide beholdninger ifølge balance 189.763 138.865 
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