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Nord Energi

Nord Energi forsyner
ca. 91.000 elforbrugere
med strøm.



Koncernoversigt
P R. 1. JA N UA R 2013
Nord Energi
A.m.b.a.

Nord Energi
Net A/S

Nord Energi
Fibernet A/S

Nord Energi
Teknik A/S

100%

100%

100%

NV Net 60 kV A/S

Energi Nord A/S

25,04%

48%

I/S Bredbånd Nord
66,67%

Bredbånd Nord Ejendomme I/S
66,67%

Dattervirksomheder
Associerede virksomheder

Bredbånd Nord A/S
33,33%



Direktion og ledelse Nord Energi
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Adm. Direktør
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Lars Zacho Rath
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Jane Knudsen

Sekretær

Gitte Larsen

Entreprenørchef

Søren Johansen

Afdelingschef

Christian Frost Lauritsen

Bestyrelse for Nord Energi



Formand
Karl Erik Nørgaard
Tylstrup

Jørgen Lind Thomsen
Hjørring

Jan Tietze
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik A/S

Næstformand
John Brønnum Vognsen
Sæby

Kjeld Larsen
Bindslev

Peter Gade Skovbak
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik A/S

Næstformand
Niels K. Holt
Sindal

Mette Larsen
Vestbjerg

Peter Holme Hansen
Medarbejderrepr.
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Bjarne Lyngø
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Niels Jørgen Frederiksen
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Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik A/S

Ivan Vinther Andersen
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Ole Thomsen
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Jens Møller Lee
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Tage Peter Larsen
Sæby

Repræsentantskab
I efteråret 2013 afholdes det første valg til Nord Energis nye repræsentantskab på 70 medlemmer. Det nye repræsentantskab vælges med virkning fra den 1. januar 2014.
Frem til overgangsperiodens udløb består Nord Energis repræsentantskab af medlemmerne
fra de to tidligere selskabers repræsentantskaber:
Fra det tidligere ESV:

Jørn Hammer Andersen
Poul Bluhm
Palle Munk Bæk
Niels Jørgen Frederiksen
Willy Henriksen
Bent Rye Hougaard
Poul Sonne Jensen
Jørgen Bøgh Johansen
Morten Kastrup
Mette Larsen
Niels K. Larsen
Ole Larsen
Tage Peter Larsen
Bjarne Lyngø
Bent Manniche
Ole Max Müller
Henrik Hyldig Nielsen
Tage Nielsen
Tove Pedersen
Anthon Ditlev Sørensen
Peter L. Thomsen
Carsten Tordrup
Flemming Wiingaard
Erik Ziegler
Svend Erik Faarbæk
Finn Kornum
Arne Nedergaard Pedersen
Gert Andersen
Klaus Eberhard Behnke
Aage Hjelm Christensen

Arne Christensen
Kurt Christiansen
Johs Elsnab
Erling Johannesen
Leif Larsen
Ole Mølbak
Knud Pedersen
Hans Kr. Starbæk
Tommy Sophussen
Keld Jul Vagner
Svenne Weinrich
Søren Aaen
Ove Bach
Jens Borup
Jørgen Skak Jensen
Børge Juul
Jens Landberg
Lasse Hjorth Nebelung
Henrik Nørgaard Nielsen
Ib Nielsen
Karl Erik Nørgaard
Johan Søndergaard
Kjeld Thomsen
Ole Thomsen
Kaj Christensen
Jørn Fuglsang Christiansen
Einar Frederiksen
Gitte Mortensen
Kaj Thomsen
John Brønnum Vognsen

Fra det tidligere ENV:

Ivan V. Andersen		
Thomas Rasmussen
Jens A. Borup
Jan Nørgaard Christiansen
Mogens Eeg
Peter E. Nielsen
Ivan K. Rasmussen
Erik Skougaard
Lene Bay
Svend Bjørnager
Lis Brandt
Regnar Bæk
Freddy Dam Christensen
Svenning Christensen
Bent Jensen
Ole Sloth Frandsen
Jørgen Boelt Larsen
Jens Møller Lee
Kurt Mikkelsen
Leo Mikkelsen

Arne Nielsen
Birgitte Reiter
Jørgen Lind Thomsen
Mogens Uhrskov
Jørgen Christensen
Per Harfeld
Bent Folsted Kallehauge
Kjeld Larsen
Bent Chr. Thøgersen
Olav Pedersen
Georg Christiansen
Jens Alfred Jensen
Finn Larsen
Hans Henrik Toft Sørensen
Tom Barnbæk
Egon Holm
Niels K. Holt
Morten Klyvø
Else Dahl
Carsten H. Jacobsen



Tekniske nøgletal
3 1. d e ce mb er 2 0 12

Nord Energi
Antal installationer

91.425 stk.

Elsalg

868.610 MWh

Lavspændingsluftledninger

2 km

Lavspændingskabler

4261 km

10 kV luftledninger

0 km

60 kV luftledninger

110 km

10 kV kabel

2.541 km

60 kV kabel

317 km

10 kV transformerstationer

2.615 stk.

60 kV transformerstationer

41 stk.

Vedvarende energi og decentral produktion for 2012:
Vindmøller
(ekskl. husstandsmøller)
Antal
Samlet effekt
Samlet produktion



Vandkraftværker

Decentrale kraftvarmeværker
(inkl. VE-anlæg)

290 stk.

3 stk.

40 stk.

187.595 kW

115 kW

156.589 kW

368.511.423 kWh

481.717 kWh

205.934.712 kWh
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Nord Energi A.m.b.a.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2012.

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 10. april 2013

Direktion:

Peder Kjeldgaard
Adm. Direktør

Søren Juul Hansen
Direktør

I bestyrelsen:
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Karl Erik Nørgaard
Formand

Ivan Vinther Andersen

Mette Larsen

John Brønnum Vognsen
Næstformand

Jens Møller Lee

Niels Jørgen Frederiksen

Niels Kristian Holt
Næstformand

Jørgen Lind Thomsen

Ole Thomsen

Bjarne Lyngø

Kjeld Larsen

Tage Peter Larsen

Den uafhængige revisors erklæringer
Til repræsentantskabet i
Nord Energi A.m.b.a.
Påtegning på koncernregnskabet
og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for
Nord Energi A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som
selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen.
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 kontrol, som ledelsen
anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012
samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Aalborg, den 10. april 2013
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

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

Elis Jochumsen
Statsautoriseret revisor

Allan Terp
Statsautoriseret revisor

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Hoved- og nøgletal for koncernen

(tkr.)

2012

2011

2010

2009

2008

439.917	365.506	352.712	353.987

269.433

147.730

145.379

168.982

134.000

124.698

-228.159

-29.715

-32.099

-54.455

-52.163

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster

51.274

68.739

125.717

-85.576

Resultat før skat

-152.963	

21.560

72.498

71.262

-137.739

Årets resultat

-170.174

20.360

73.874

77.299

-134.561

1.553.928

1.888.430

1.781.978

1.685.301

1.550.481

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt (balancesum)
Investeringer i materielle anlægsaktiver
Egenkapital

75.196

1.521.516

1.215.378

1.236.546

1.172.182

1.190.134

3.075.444

3.103.808

3.018.524

2.857.483

2.740.615

-142.566

-180.548

2.087.529

2.248.083

-135.743	
2.379.916

-137.166

-133.213

2.307.141

2.230.154

Hensatte forpligtelser

167.307

158.453	

6.268

6.535

7.101

Langfristede gældsforpligtelser

163.571

158.949

156.905

152.206

146.206

Kortfristede gældsforpligtelser

657.037

538.323	

475.435	391.601	357.154

Pengestrøm fra driftsaktiviteten

24.522

-97.689

102.924

95.970

-41.631

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten

29.637

-182.410

-105.550

-106.631

-155.242

-1.119

-

24.415

50.000

53.040

-280.099

22.547

13.754

-146.873

Overskudsgrad

-51,9 %

-8,1 %

-3,4 %

-15,4 %

-19,4 %

Afkast af den investerede kapital

-11,4 %

-1,5 %

-0,6 %

-2,9 %

-2,9 %

Bruttomargin

33,6 %	39,5 %

47,9 %	37,9 %

46,3 %

Soliditetsgrad

67,9 %

72,4 %

78,8 %

80,7 %

81,4 %

Egenkapitalforrentning

-7,9 %

-1,0 %

-3,2 %

-3,4 %

-5,9 %

160

171

164

162

161

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten
Pengestrøm i alt

25.173	

Nøgletal

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2010”.
Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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Company Day
2012

Nord Energi rev fredag den 31. august ud af kalenderen
og afviklede Company Day 2012 for alle medarbejdere på
tværs af selskaber og afdelinger. Formålet med dagen var
at styrke relationerne mellem medarbejderne og opnå fælles oplevelser. Dagens program var et OL arrangeret af firmaet CoastZone.
Der blev dystet i mange ikke helt almindelige OL-discipliner ud fra mottoet: hurtigere (hjerneceller og logik), højere
(grænsetærskel og mod) og stærkere (samarbejde og fællesskab). Dagen sluttede i ægte OL-stil med overrækkelse
af guld-, sølv- og bronzemedaljer til de bedste hold.
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Fortsat øget samarbejde i Nordjylland
Konsolideringen mellem de nordjyske elselskaber startede
for alvor i 2011 med fusionen mellem ESV og ENV til Nord
Energi samt Himmerlands Elforsynings køb af Aalborg Kommunes elforsyning, AKE. Men samarbejdet blandt selskaberne er yderligere blevet styrket i 2012, idet Himmerlands
Elforsyning og Nord Energi blev enige om at samle energirådgivnings-aktiviteterne i det fælles selskab Energi Nord
A/S. Energirådgivningsfunktionen blev samlet på adressen
Strømmen 2 i Nørresundby (Det gamle hovedsæde for ESV)
pr. 1. maj 2012, og hermed fik denne funktion øget volumen og kunderne hos Energi Nord A/S tilbydes nu energirådgivning og andre relaterede produkter fra eget selskab,
hvor det tidligere var 2 – i princippet konkurrerende selskaber – som forestod denne opgave. Sælgerne hos Energi
Nord A/S kan nu ikke blot tilbyde kunderne billig el, men
også en omfattende produktpakke med energirådgivning,
energistyring, VE-produkter i form af solcelleanlæg, husstandsvindmøller, varmepumper m.v.
Også på et andet område blev samarbejdet mellem de
nordjyske elselskaber styrket i løbet af 2012, idet HEF Fibernet og Bredbånd Nord pr. 1. januar 2013 fusionerede, og
med Bredbånd Nord som det fortsættende selskab. Det nye
Bredbånd Nord A/S har med fusionen fået øget volumen,
og kan derfor realisere en mere omkostningseffektiv service for alle kunderne i Nordjylland. Medarbejderne samles
i løbet af 2013 i Bredbånd Nords hovedsæde i Brønderslev.
Nord Energis repræsentantskab blev forelagt fusionen på
mødet i november 2012 og her blev endvidere forelagt en
ny forretningsplan for de samlede fibernet-aktiviteter frem
til 2020. Planen, som blev vedtaget med meget stort flertal
indebærer en nedskrivning af fibernet-aktiverne med ca.
200 mio. kr og en kapitaltilførsel fra Nord Energi A.m.b.a.
til Nord Energi Fibernet A/S på 400 mio. kr. Planen sikrer

at der udrulles fibernet til 80 % af de potentielle kunder i
Nord Energis forsyningsområde senest i 2020.
Den i planen vedtagne nedskrivning bevirker at Nord Energi
A.m.b.a. kommer ud af 2012 med et negativt resultat på
– 170 mio. kr. Hvis man ser bort fra nedskrivningen og et
par andre ekstraordinære poster er Nord Energis resultat
før skat for 2012 på 69 mio. kr. mod et resultat i 2011 på
21,5 mio. kr. Resultatet renset for ekstraordinære poster
anses som tilfredsstillende.
Et enkelt område gav anledning til ekstraordinær travlhed
i Nord Energi Net A/S i 2012. Salget af solcelle-anlæg til
private boomede i løbet af året og ved årets slutning var
der blevet registreret ca. 3.000 anlæg og disse var blevet
indmeldt til Energinet.dk – det overordnede systemansvarlige selskab. Salget af solcelle-anlæg til private stoppede
dog med vedtagelsen af en ny lov for området i slutningen
af 2012.
Samarbejdet i Nord Energis bestyrelse er fortsat positivt,
og der ses nu frem til at fusionens overgangsordning afsluttes med det første repræsentantskabsvalg i Nord Energi
regi til efteråret 2013. Her vælges det første ”rene” Nord
Energi repræsentantskab på 70 medlemmer, og heriblandt
skal vælges en bestyrelse på 7 personer.
På bestyrelsens vegne

Karl Erik Nørgaard
Formand
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Nord Energi Net A/S har nogle af de laveste nettariffer
i Danmark, hvilket ikke mindst vore erhvervsvirksomheder værdsætter,
så visionen om at være blandt de bedste og billigste selskaber
i Danmark er ikke bare flotte ord men håndgribelige fakta.

Ledelsesberetning 2012
Virksomhedens hovedaktivitet
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 anden virksomhed,
der står i forbindelse med energiforsyning eller dermed beslægtede aktiviteter, herunder etablering og drift af infrastruktur til dataoverførsel.
Selskabet kan udføre sine aktiviteter direkte eller indirekte
via ejerskab af andre selskaber med begrænset ansvar.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter
og økonomiske forhold
Nord Energi kom ud af 2012 med et koncernresultat på
-170,2 mio. kr. mod 20,4 mio. kr. i 2011.
Årets resultat før skat er negativt påvirket med 238,9 mio.
kr. vedrørende særlige poster, som kan henføres til nedskrivning af fibernetaktiver med 200,0 mio. kr., nedskrivning af kapitalandelen i Waoo A/S med 28,2 mio. kr. og
udgiftsførsel af renteswap på 10,7 mio. kr.
Herudover er årets resultat før skat positivt påvirket af fortjeneste på 17,1 mio. kr. ved salg af NV Net A/S.
Korrigeres årets resultat før skat for ovenstående særlige
poster er der i 2012 realiseret et resultat før skat på 68,8
mio. kr. mod 21,6 mio. kr. i 2011 svarende til en stigning på
47,2 mio. kr.
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Stigningen i resultat før skat kan primært henføres til stigende afkast på værdipapirer, som er steget fra 31,2 mio.
kr. i 2011 til 85,3 mio. kr. i 2012.
Årets resultat korrigeret for særlige poster anses som tilfredsstillende.
De samlede aktiver udgør 3.075,4 mio. kr. og egenkapitalen udgør 2.087,5 mio. kr. pr. 31. december 2012.

Fusionen
Som bekendt blev dannelsen af Nord Energi vedtaget i
repræsentantskaberne i ESV og ENV i april måned 2011.
Fusionen blev vedtaget med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011 for moderselskabets vedkommende, mens Net
og Fibernetselskaberne først blev fusioneret pr. 1. januar
2012. Året 2012 er derfor Nord Energi’s første hele driftsår
og året er præget af bestræbelserne på at få skabt en ny
fælles Nord Energi kultur.

IT
Det mest håndgribelige udslag af dette var indførelsen af et
nyt økonomi og projektstyringssystem pr. 1. januar 2012.
Vi valgte den sidste nye version af Axapta, og er blandt de
første selskaber i Danmark, som anvender dette system.
Og som det næsten er kutyme med nye IT systemer er
dette ikke sket uden besværligheder. Der er ofret mange
timer på at få det nye system indkørt, og især medarbejderne i økonomiafdelingen har ydet en ekstraordinær indsats i implementeringsforløbet. Baseret på de erfaringer vi
allerede har gjort, barsles der allerede nu med en ændret
opsætning af programmet. Dette forventes implementeret
medio 2013.

Implementeringen af nyt økonomi og projektstyringssystem har selvfølgelig også krævet en stor arbejdsindsats i
IT afdelingen. Alle BI rapporter og værktøjer (BI – Business
Intelligence) er blevet redefineret, og IT afdelingen er nu
igen i stand til at honorere den øvrige organisations krav
på dette område.
Det administrative netværk er nu tilgængeligt på samtlige
60 kV stationer via særskilte fiberforbindelser, og netværket
overvåges og styres fra IT afdelingen. Netværket betyder
en stor lettelse ved revisioner og ændringer i opsætning af
bl.a. relæudrustningen på 60 kV stationerne.
IT afdelingen er endvidere påbegyndt testning af Windows
8 og Office 2013 programmerne, som forventes at blive ny
standardplatform i koncernen.

Virksomhedens koncernforhold
Nord Energi Net A/S
I 2012 fortsatte kabellægningen af 60 kV nettet, og følgende strækninger blev kabellagt:
•
•
•
•

Vester Hassing – Gandrup, 5,5 km
Milbak – Ajstrup, 3,3 km
Østervrå – Dybvad, 12,1 km
Østervrå – Svennum, 10,3 km
(5,3 km ejet af Nord Energi og 5 km ejet af Nyfors)

Ud over de nævnte kabellægningsprojekter er der etableret
en ny 60/10 kV station til Gingsholm Vindmøllepark.
Der resterer nu kun 110 km luftledning, som forventes kabellagt indenfor de næste 4 - 5 år. Kabellægningen af elnet-

Afbrudsstatistik 2012
for Nord Energi Net
Nord Energi Net leverede en meget stabil
elforsyning i 2012. Afbrudsstatistikken ser
således ud:
Fejl på 60/10 kV stationer..................... 2 stk.
Fejl på 10/0,4 kV stationer.................... 	9 stk.
Kabelfejl på 10 kV kabler..................... 10 stk.
Graveskader på 10 kV kabler................. 6 stk.

tet har betydet færre afbrydelser for forbrugeren, og medvirker endvidere til en mere effektiv drift, idet der ikke er de
samme vedligeholdelsesudgifter på et kabelanlæg, som på
et luftledningsnet. Danmark har førstepladsen i statistikken blandt europæiske lande, når det gælder om at have
den mindste gennemsnitlige afbrudsvarighed pr. kunde, og
kan på dette område betegnes som ”verdensmester”. Når
Nord Energi rangerer blandt de ypperste i den danske statistik, er der grund til, at vore medarbejdere ranker ryggen.
Nord Energi Net A/S har endvidere nogle af de laveste nettariffer i Danmark, hvilket ikke mindst vores erhvervskunder værdsætter. Så visionen om at være blandt de bedste
og billigste selskaber i Danmark er ikke bare flotte ord, men
håndgribelige fakta.
Ved udgangen af 2012 er antallet af fjernaflæste målere
hos Nord Energis forbrugere oppe på ca. 30.000 stk., og
ca. 1/3 af forbrugerne har således fået installeret ny måler.
Det forventes, at samtlige forbrugere i Nord Energi’s områ-
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de vil have fjernaflæste målere ved udgangen af 2014, og vi
er derfor parate til at kunne håndtere differentierede tariffer, som forventes indført fremover, i takt med at den danske elproduktion i stigende grad sker fra vindmøller, som
jo ikke producerer elektricitet i takt med kundernes aftag.
Der skal i fremtiden indføres forskellige reguleringsenheder
i det danske elsystem for at kunne styre aftag og produktion bedre, og der tales meget om det såkaldte Smart Grid.
Nord Energi forsøger at ruste sig til denne fremtid ved at få
mere ”intelligens” i nettet. Vi har eksempelvis udlagt fibernet til samtlige 60 kV stationer og til en del centralt placerede 10 kV stationer, og kan på denne måde få aktuelle
data om nettets tilstand hentet hjem til vort kontrolsystem
og herfra foretage nødvendige reguleringer - og i fremtiden
bliver der eventuelt tale om reguleringer hos forbrugerne,
f. eks. ved styring af elbilers opladning.

og de ønskede rationaler ved fusionen er slået igennem,
idet der udføres flere og større opgaver med samme bemanding som før, hvor man også benyttede eksterne samarbejdspartnere.

I 2012 steg salget af solceller til private i Danmark dramatisk, og hos Nord Energi har vi ved årets udgang ca. 3.000
installerede private solcelleanlæg med en max effekt på 6
kW. Årsagen hertil er faldende priser på solceller, samtidig
med at disse er og bliver mere og mere effektive. I Danmark havde vi endvidere – for at hjælpe denne nye teknologi i gang – midlertidigt indført en meget fordelagtig
afregningsform, som betød at solcelleanlæg typisk kunne
være tilbagebetalt over en 5 - 10 årig periode. Denne eksplosive vækst i solcelleanlæg satte et lovforslag pr. 15. november 2012 en effektiv stopper for. Den nye lov indførte
en overgangsordning over 20 år for eksisterende anlæg, og
en lidt mindre fordelagtig afregning af nye private anlæg. Til
gengæld blev afregningen af større anlæg mere fordelagtig,
og resultatet er blevet, at vi nu ikke får henvendelser om
nye private solcelleanlæg, men modtager rigtig mange henvendelser om opstilling af anlæg op til 400 kW.

I april måned startede etablering af fibernet i nye områder
for alvor op. Med baggrund i tidligere høstede erfaringer er
processen simplificeret meget. Nye områder udvælges ud
fra en grundig analyse i salgs- og projekteringsafdelingerne. Nu starter salg og etablering i hovedparten af de nye
områder samtidig og følger den vedtagne tidsplan. Dermed kan medarbejderne i kundeservice fra dag 1 oplyse,
hvornår kunderne kan blive tilsluttet fibernettet.

Intern overvågning
I henhold til elforsyningsloven er Nord Energi Net A/S og
andre netselskaber underlagt reglerne om intern overvågning.
Reglerne omfatter overordnet dels udarbejdelse af et program for intern overvågning, dels årsberetning om intern
overvågning. Det er Energitilsynet, som skal påse, at selskaberne lever op til reglerne om intern overvågning.
Formålet med intern overvågning er at forhindre diskriminerende adfærd samt sikre fortrolig behandling af de oplysninger, som netselskabet er i besiddelse af.
Det anmeldte interne overvågningsprogram beskriver de
tiltag, Nord Energi Net A/S har etableret for at sikre, at diskriminerende adfærd over for andre virksomheder og forbrugerne ikke finder sted. Ligeledes beskriver programmet
de forpligtelser, som ansatte, rådgivere og øvrige personer,
som udfører opgaver for netselskaberne, er underlagt.
På baggrund af Energitilsynets vejledning om intern overvågning har Nord Energi Net A/S udarbejdet og anmeldt et
internt overvågningsprogram.

Nord Energi Fibernet A/S
Som nævnt tidligere fusionerede ESV Bredbånd A/S og ENV
Fibernet A/S pr. 1. januar 2012 til Nord Energi Fibernet A/S,

2012 blev endnu en gang et år med hård frost og sne de
første 3 måneder, hvilket gav begrænsninger i gravearbejdet med etablering af fibernet i nye områder og etablering
af nye kundetilslutninger.
Da frosten endelig slap sit tag, påbegyndtes arbejdet med
at nedbringe den oparbejdede pukkel af kunder, der skulle
tilsluttes fibernettet. Puklen blev nedbragt i løbet af april/
maj måned. Ved årets afslutning er der installeret ca. 2.300
nye kunder, og vi har i perioder installeret godt 100 kunder
pr. uge.

Af væsentlige områder etableret i 2012 skal nævnes: 3 nye
områder i Frederikshavn, 6 nye områder i Hjørring, hele
Dronninglund by, hele Linderum by og derudover en del
mindre områder. I alt er der anlagt fibernet til ca. 5.000
husstande i 2012.
Etablering af erhvervsfiber er gået over al forventning med
ca. 135 nye erhvervstilslutninger og en håndfuld såkaldte
”sorte fiber” løsninger til kommunerne. Derudover er der
også supporteret med fiberløsninger til koncerninterne formål, herunder kommunikation til 10 kV og 60 kV stationer.
På det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2012
blev en ny ambitiøs men samtidig realistisk forretningsplan 2013 - 2025 forelagt og vedtaget. Med basis i forretningsplanen blev en 2 årig økonomisk ramme besluttet for
2013 - 2014.
Sideløbende med udarbejdelse af forretningsplan blev en
fusion mellem I/S Bredbånd Nord og HEF Bredbånd A/S
vedtaget for at opnå stordriftsfordele og stå stærkere i forhold til konkurrenterne. Det nye Bredbånd Nord A/S blev
stiftet ultimo 2012 og den operationelle fusionsproces er
igangsat primo 2013. I efteråret 2012 bekendtgjorde Syd
Energi deres planer om at købe STOFA og manglede blot
en godkendelse af repræsentantskabet og efterfølgende
af konkurrencestyrelsen, og begge disse betingelser er nu
opfyldt, og købet er dermed en realitet. Hvilke konsekvenser dette får for Waoo samarbejdet undersøges p.t.

Nord Energi Teknik A/S
2012 har været præget af sammenlægningen af lagrene i
Nørresundby og Hjørring samtidig med overgang til nyt it
system. Tidligere var lagrene organisatorisk tilknyttet Netog Fibernetselskaberne, men ved fusionen blev lagerfunktionen overført til Teknik selskabet og skal fremover drives
på kommercielle vilkår. Sammenlægningen af lagrene og
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overgangen til nyt IT system har krævet en ekstra arbejdsindsats i 2012, men rationalet af sammenlægningen blev
realiseret primo 2013, hvor vi måtte sige farvel til 2 lagermedarbejdere.
Året har været brugt på at harmonisere arbejdsgangene og
i opmålingsafdelingen har man desuden brugt kræfter på
at sammenlægge de to GIS databaser, og har fået automatiseret udlevering af ledningsoplysninger til graveentreprenører i forsyningsområdet. Der er foruden koncerninterne
opgaver udført arbejder for andre ledningsejere, blandt andet en del vandværker samt kommuner.
For Hjørring Kommune, hvor vi i henhold til særskilt kontrakt vedligeholder kommunens samlede vejbelysningsanlæg frem til 2020, er der udskiftet en del gamle anlæg på
træmaster, som er erstattet af moderne anlæg baseret på
energibesparende LED teknologi.
Der arbejdes p.t. med etablering af IT værktøjer i hver enkelt montørbil, så materiale og timeregistrering kan ske på
effektiv vis og de tekniske kartoteker kan ajourføres online.

Arbejdsmiljø og sikkerhed
Både det interne og eksterne arbejdsmiljø har meget høj
prioritet hos Nord Energi, og der er i den forbindelse udarbejdet ny arbejdsmiljøpolitik i 2012. Der udarbejdes løbende arbejdspladsvurderinger og løbende opfølgning på
medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel.
Der er endvidere igangsat en større revision af selskabets
SKS-D system (Sikkerheds- og KvalitetsStyringssystem i
forbindelse med Driftsledelsesansvaret).
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Betydningsfulde hændelser, som er
indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter årets afslutning,
der har væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling pr. 31. december 2012.

Virksomhedens forventede udvikling
For 2013 forventes der yderligere fokus på driften, hvorfor
der for 2013 forventes et tilfredsstillende resultat.

Særlige risici
Prisrisici
Nord Energi Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark,
omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om indtægtsrammer. Det betyder, at selskabet er underlagt visse begrænsninger i omfanget og størrelsen af indtægter, der må
opkræves hos kunderne.
Begrænsningen, i hvor meget der må opkræves hos kunderne, forhindrer dog ikke selskabet i at opfylde de vedtagne mål vedrørende drift og udbygning af el-nettet på
hverken kortere eller længere sigt.
Energitilsynet skal ifølge elforsyningsloven benchmarke
elnetselskaberne. På grundlag af denne benchmarking udmelder tilsynet varige og individuelle effektiviseringskrav til
selskaberne.
En reduktion af indtægtsrammen betyder, at Nord Energi
Net A/S mister en del af det fremtidige indtægtsgrundlag.
Den nuværende prisreguleringsmodel anses dog ikke for
en væsentlig risiko for koncernen.

Renterisici
Koncernen har valgt at finansiere en del af sine investeringer ved låneoptagelse. Da koncernen samtidig råder
over en væsentlig likvid formue vil en ugunstig udvikling
i variabelt forrentet gæld kunne elimineres ved indfrielse
af gælden.
Koncernen har en væsentlig investering i værdipapirer. Der
opereres med en investeringspolitik med lav risiko, men
årets afkast vil være påvirkeligt af kursudsving og renteudsving på de finansielle markeder.
Valutarisici
Koncernen har ikke væsentlige direkte transaktioner i fremmed valuta.
Kreditrisici
Koncernen har ikke påtaget sig særlige kreditrisici. Det er
koncernens politik at søge de med kreditgivningen forbundne risici begrænset gennem en effektiv kreditstyring.

Samfundsansvar
Koncernen har ikke politikker for samfundsansvar.

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 forholdsvis stort kursusbudget for at sikre, at medarbejderne til enhver tid besidder opdateret og
tilstrækkelig viden til at løse de opgaver, de har ansvar for.
Ligeledes gøres en stor indsats for til stadighed at tiltrække
kvalificeret personale til ledige stillinger.
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Anvendt
regnskabspraksis
Årsrapporten for Nord Energi A.m.b.a. for 2012 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse C-virksomheder (stor).
Som følge af fusionen mellem ENV A.m.b.a. og ESV A.m.b.a.
pr. 1. januar 2011 er Nord Energi A.m.b.a. skiftet fra regnskabsklasse C-mellem til C-stor i 2012. Dette medfører ingen beløbsmæssig effekt i selskabets indregning og måling
men alene øgede oplysningskrav.
Årsregnskabet er bortset fra ovenstående aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt,
at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab
og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de
indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser
samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i
balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle
instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis
anden gæld.
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Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter,
der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring
af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede
forpligtelse.
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter,
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen.
Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver
eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet
eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i
indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i
den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,
som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder, indregnes direkte i
egenkapitalen.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Nord
Energi A.m.b.a. og dattervirksomheder, hvori Nord Energi
A.m.b.a. direkte eller indirekte besidder mere end 50 %
af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder
mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver
betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes
som associerede virksomheder, jf. koncernoversigten.
Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne
mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.
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
koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede
resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen
mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige

værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet goodwill og forventede omkostninger til salg eller afvikling.

Koncerninterne
virksomhedssammenslutninger
Ved virksomhedssammenslutninger som køb og salg af kapitalandele, fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger m.v. ved deltagelse af virksomheder under
modervirksomhedens kontrol anvendes sammenlægningsmetoden. Forskelle mellem det aftalte vederlag og den erhvervede virksomheds regnskabsmæssige værdi indregnes
på egenkapitalen. Der foretages endvidere tilpasning af
sammenligningstal for tidligere regnskabsår.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Salg af el ekskl. moms og energiafgifter indregnes i selskabets nettoomsætning som offentlig reguleret netvirksomhed i henhold til elforsyningsloven.
Salg af el indregnes på leveringstidspunktet. Nettoomsætningen fra en del af forbrugerne opgøres endeligt på
statustidspunktet, mens øvrige forbrugere slutafregnes til
forskellige terminer. Nettoomsætningen omfatter således
indtægter, som ikke slutafregnes på statustidspunktet.
Desuden indeholder nettoomsætningen abonnement, gebyrer og opkrævede nettariffer for overliggende net samt
omsætning fra entrepriseaktiviteter og lejeindtægt for udlejning af bredbåndsforbindelser.

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

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

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til
distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af
sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. ferie-

penge og pensioner, samt andre omkostninger til social
sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter,
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.
Rente og øvrige omkostninger på lån til finansiering af
fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og
som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen.

Skat af årets resultat
Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om
tvungen sambeskatning af Nord Energi-koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor
de udgår fra konsolideringen.
Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af
selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning
af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I
tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder,
der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af
eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i
egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.
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Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsomkostninger
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og
afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.
Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i
anskaffelsesåret.
Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske
brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 - 7 år
og overstiger ikke 10 år.
Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter opgøres
som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, netaktiver og fibernetaktiver samt
andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter
kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer,
komponenter, underleverandører og løn.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede
brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
30 - 100 år
Netaktiver
10 - 50 år
Fibernetaktiver
5 - 30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3 - 10 år
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige
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værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i
resultatopgørelsen under afskrivninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder
vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over
det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages
nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe
af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af
nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme
fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Kapitalandele i tilknyttede og
associerede virksomheder
Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel
af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat og
efter forholdsmæssig eliminering af intern avance/tab og
fradrag af afskrivning på goodwill.
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.
Balancen
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens
regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede
koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag
af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort
efter overtagelsesmetoden.
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi
måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse
virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er
uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance,
der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende
beløb under hensatte forpligtelser.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og
associerede virksomheder overføres under egenkapitalen
til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger
anskaffelsesværdien.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i
årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller
afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen
mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige
værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller
afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen
under finansielle poster.

Ejerandele i interessentskaber
Generelt
Nord Energi Fibernet A/S ejer en andel af I/S Bredbånd
Nord og Bredbånd Nord Ejendomme I/S.
Nord Energi Fibernet A/S driver i samarbejde med øvrige
interessenter disse interessentskaber. Ingen af interessenterne har den bestemmende indflydelse.
Indregning i resultatopgørelse og balance
Kapitalandelene indregnes i resultatopgørelse, aktiver og
passiver som en forholdsmæssig andel af interessentskabernes resultat, aktiver og passiver (pro rata).
Indregningen foretages efter Nord Energi Fibernet A/S’
regnskabspraksis.

fastsættes 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 eller en portefølje af tilgodehavender
er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation
på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes
på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris, idet koncernens igangværende arbejder ikke vurderes
at opfylde kriterierne for indregning efter produktionskriteriet.
Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til
dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs.

Der foretages elimineringer af interne avancer.

Egenkapital - udbytte
Kapitalandele i øvrige virksomheder
Kapitalandele i øvrige virksomheder omfatter ejerandele i
fællesejede virksomheder, hvor den samlede ejerandel udgør mindre end 20 %. Disse ejerandele måles til kostpris.
I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter
nettoopskrivning af kapitalandele i datter og associerede
virksomheder i forhold til kostpris.
Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.
Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

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

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en
særskilt post under egenkapitalen.

Varebeholdninger

Hensatte forpligtelser

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

Hensatte forpligtelser omfatter pensionsforpligtelser til tjenestemandspensioner og henlæggelse til særlige formål i
forsyningsområdet Nordvendsyssel.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer
omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og
omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og

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

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

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat
indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I
de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages
efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den
værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved
udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles
til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel
skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse
til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til
den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive
rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle
værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme
fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for
året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved
årets begyndelse og slutning.
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
anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse
af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte
til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og bankgæld.

Nøgletal
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2010”.
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:
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Soliditetsgrad

Egenkapitalforrentning

Egenkapital, ultimo x 100

Ordinært resultat efter skat x 100

Passiver i alt, ultimo

Gennemsnitlig egenkapital

Investeret kapital

Overskudsgrad

Driftsmæssige immaterielle og materielle
anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital

Resultat af primær drift x 100

Afkast af den investerede kapital

Bruttomargin

Resultat af primær drift x 100

Bruttoresultat x 100

Gennemsnitlig investeret kapital

Nettoomsætning

Nettoomsætning

Resultatopgørelse

1. januar – 31. december (tkr.)
Koncern

Nettoomsætning	

Modervirksomhed

Note

2012

2011

2012

2011

1

439.917

367.506

1.068

983

17.384

12.656

0

0

268

21.924

19.647

-689

-817

Arbejde udført for egen regning		
Andre driftsindtægter		

1.049

Køb af el m.v.		

-249.452

Andre eksterne omkostninger		

-61.168

-50.788

Bruttoresultat		

147.730

145.379

7.630

6.323

Personaleomkostninger

-84.122

-86.031

-13.433	

-11.367

2

-184.263	

-14.673	

-13.490

Afskrivninger		

-291.767

-89.063	

-1.897

-2.090

Resultat af primær drift		

-228.159

-29.715

-7.700

-7.134

27.919

-230.894

-5.482

0

0

0

Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

8	36.341

Resultat af andre kapitalandele, som er anlægsaktiver

8

Finansielle indtægter

3	

Finansielle omkostninger

4

-28.153	

88.851	33.498

92.566	37.230

-10.142

-4.599

-4.227

-152.963

21.560

-150.627

20.387

-17.211

-1.200

-19.547

-27

-170.174

20.360

-170.174

20.360

-170.174

254.111

Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode				

0

-233.751

				

-170.174

20.360

Resultat før skat		
Skat af årets resultat

5

Årets resultat		

-21.843	

Forslag til resultatdisponering
Overført overskud				
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Balance

1. januar – 31. december (tkr.)
Koncern
Note

2012

Modervirksomhed
2011

2012

2011

AKTIVER
Anlægsaktiver					
Immaterielle anlægsaktiver

6

Udviklingsprojekter		

11

21

0

0

		

11

21

0

0

Materielle anlægsaktiver

7				

Grunde og bygninger		

48.433	

49.425	31.143	31.860

Net og fibernetanlæg		

1.353.829

1.525.178

0

0

Net og fibernetanlæg under opførelse		

44.372

2.378

0

0

Driftsmateriel og inventar		

15.292	37.139

2.977	3.515

Vindmølle		

0

902

0

902

		

1.461.926

1.615.022

34.120

36.277

Finansielle anlægsaktiver

8				

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		

0

0

1.131.937

1.109.212

Kapitalandele i associerede virksomheder		

84.485

242.299

84.285

117.325

7.506	30.474

Kapitalandele i øvrige virksomheder		

0

0

Lån til andre virksomheder		

0

614

0

614

		

91.991

273.387

1.216.222

1.227.151

Anlægsaktiver i alt		

1.553.928

1.888.430

1.250.342

1.263.428

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger					
Råvarer og hjælpemateriel		

21.519

23.825

0

0

		

21.519

23.825

0

0

Tilgodehavender					
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Igangværende arbejder for fremmed regning

28

9

27.370

26.481

0

0

2.225

2.177

0

0

0

98.680

216.090

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		

0

Tilgodehavender hos associerede virksomheder		

86.329

0

0

Andre tilgodehavender		

57.844	31.914	32.221

11.196

20.833	

		

173.768

81.405

130.901

227.286

Værdipapirer		

1.186.644

1.096.193

1.186.644

1.096.193

Likvide beholdninger		

139.585

13.955

3.031

6.468

Omsætningsaktiver i alt		

1.521.516

1.215.378

1.320.576

1.329.947

AKTIVER I ALT		

3.075.444

3.103.808

2.570.918

2.593.375

Balance

1. januar – 31. december (tkr.)
Koncern
Note

2012

Modervirksomhed
2011

2012

2011

PASSIVER					
Egenkapital					
Reserve for opskrivninger		

0

546.696

0

546.696

Overførte resultater		

2.087.529

1.701.387

2.087.529

1.701.387

Egenkapital i alt		

2.087.529

2.248.083

2.087.529

2.248.083

5.949

6.403

0

0

0	38.605

0

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat

10

Negative kapitalandele i datterselskaber		

5.949

6.403	

12.477

2.050

0

Henlæggelse til særlig formål		

148.881

150.000

148.881

150.000

Hensatte forpligtelser i alt		

167.307

158.453

193.435

156.403

Gældsforpligtelser					
Langfristede gældsforpligtelser					
Medarbejderobligationer

11

Investeringsbidrag m.v.

12

		

2.562

2.562

2.050

2.050

161.009

156.387

0

0

163.571

158.949

2.050

2.050

Kortfristede gældsforpligtelser					
Kreditinstitutter		
Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		

466.891	394.301
6.100

265.864

182.265

0

0

0

45.043	36.659

2.149

2.130

Gæld til associerede virksomheder		

13.531

9.852

0

0

Selskabsskat		

4.870	39

17.601

260

Anden gæld		

120.602

97.472

2.290

2.184

		

657.037

538.323

287.904

186.839

Gældsforpligtelser i alt		

820.608

697.272

289.954

188.889

PASSIVER I ALT		

3.075.444

3.103.808

2.570.918

2.593.375

					
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

13

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

14

Nærtstående parter

15

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

16

29

Egenkapitalopgørelse

1. januar – 31. december (tkr.)
Koncern

Modervirksomhed

NettoNettoopskrivning
opskrivning
efter den
efter den
							
Overført
Overført
indre værdis
indre værdis
I alt
I alt
resultat
resultat
metode
metode
		
Egenkapital 1. januar 2012
Overført, jf. resultatdisponering
Tilbageført værdi af sikringsinstrumenter
Overført
Egenkapital 31. december 2012

Pengestrømsopgørelse

546.696

1.701.387

2.248.083	

0

- 170.174

-170.174

546.696

1.701.387

2.248.083

0

- 170.174

-170.174

0

9.620

9.620

0

9.620

9.620

-546.696

546.696

0

-546.696

546.696

0

0

2.087.529

2.087.529

0

2.087.529

2.087.529

Note

2012

1. januar – 31. december (tkr.)
Koncern

			

Nettoomsætning				
Omkostninger			

439.917	367.506
-394.742

321.082

Andre driftsindtægter				

1.049

268

Arbejder udført for egen regning				

17.384

12.656

Periodiseret investeringsbidrag m.v.				

-7.522

-6.145

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital				

56.086

53.203

Ændring i driftskapital			

-49.218

-164.563

6.868

-111.360

17

Pengestrøm fra primær drift				
Renteindtægter, betalt				

31.754

24.034

Renteomkostninger, betalt				

-12.225

-10.142

Pengestrøm fra ordinær drift før skat				

26.397

-97.468

Betalt selskabsskat				

-1.875

-221

Pengestrøm fra driftsaktivitet				

24.522

-97.689

Køb af materielle anlægsaktiver				

-142.566

-180.548

Salg af materielle anlægsaktiver				

3.906

2.982

Køb af finansielle anlægsaktiver				

-9.392

-4.474

Salg af finansielle anlægsaktiver				

146.098

0

Modtagne investeringsbidrag m.v.				

12.145

10.380

Modtagne udbytter				

52.800

8.849

Køb/salg af værdipapirer netto				

-33.354

-19.599

Pengestrøm fra investeringsaktivitet				

29.637

-182.410

Udbetalinger fra henlæggelse til særlige formål				

-1.119

0

Årets pengestrøm				

53.040

-280.099

Likvider, primo			
Likvider, ultimo			

18

				

Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.

30

2011

-380.346

-100.247

-327.306

-380.346

Noter

(tkr.)

Note 1. Segmentoplysninger
Aktiviteter - primært segment

El-net

Fibernet

Entreprise

Ikke fordelt

Konsolideret i alt

2012
Bruttoomsætning

365.998

45.282

114.315

1.068

526.663

Intern omsætning

-226

0

-86.406

-114

-86.746

Nettoomsætning

365.772

45.282

27.909

954

439.917

Bruttoresultat

109.203	

23.955

14.158

414

147.730

38.313	

-235.477

-24.892

-228.159

Resultat af primær drift

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Hensatte forpligtelser
Gældsforpligtelser

1.277.935

-6.103	

149.816

7.772

118.405

1.553.928

239.615	31.228

29.612

1.221.061

1.521.516

13.608

0

-1.131

154.830

167.307

284.512

233.538

17.192

285.366

820.608

2011
Bruttoomsætning

59.004

9.718

400.205

0

-32.699

0

-32.699

Nettoomsætning

300.407	31.076

26.305

Bruttoresultat

109.038

21.754

14.849

12.978

-32.754

2.574

Intern omsætning

Resultat af primær drift

300.407	31.076
0

9.718	367.506
-262

145.379

-12.513	

-29.715

					
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Hensatte forpligtelser
Gældsforpligtelser

1.372.740	352.310

9.164

154.216

1.888.430

36.637	33.852	31.925

1.112.964

1.215.378

10.915

-7.491

265.258

229.685

Note 2. Personaleomkostninger

-1.374

156.403	

158.453

14.333	

187.996

697.272

Koncern

		

2012

Lønninger		

73.784

Pensioner		

5.577

Andre omkostninger til social sikring		

1.274

Modervirksomhed
2011

2012

2011

11.157

7.834

7.081

995

1.575

1.445

207

201

72.593	

Andre personaleomkostninger		

3.487

4.912

1.074

1.757

		

84.122

86.031

13.433

11.367

						
Vederlag til direktion		

2.907

2.864

2.907

2.864

Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab		

2.050

1.199

1.810

1.199

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede		

160

171

14

14

Note 3. Finansielle indtægter
		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder		
Renter og afkast fra værdipapirer		

Koncern

Modervirksomhed

2012

2011

0

0

85.282	31.185

Øvrige renteindtægter		

3.569

		

88.851

2.313	
33.498

2012

2011

7.080

4.299

85.282	32.014
204

917

92.566

37.230
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(tkr.)

Note 4. Finansielle omkostninger

Koncern

Modervirksomhed

		

2012

2011

2012

2011

Renteomkostninger til pengeinstitutter m.v.		

11.112

10.142

4.599

4.227

Dagsværdiregulering af finansielle kontrakter		

10.731

0

0

0

		

21.843

10.142

4.599

4.227

Note 5. Skat af årets resultat

Koncern

Modervirksomhed

		

2012

2011

Skat af skattepligtig indkomst		

7.027

883	

2012

2011

19.547

27

Ændring af udskudt skat		

10.184

Ændring af skat tidligere år		

0

2.081

0

0

2

0

0

		

17.211

1.200

19.547

27

Note 6. Immaterielle anlægsaktiver
				

32

Koncern
Udviklingsprojekter

Kostpris 1. januar 2012					

2.216

Ned- og afskrivninger 1. januar 2012					

2.194

Afskrivninger					

11

Ned- og afskrivninger 31. december 2012					

2.205

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012					

11

Noter

(tkr.)

Note 7. Materielle anlægsaktiver

Koncern
Grunde og
bygninger

Kostpris 1. januar 2012
Reklassifikation ved fusion
Årets tilgang

56.085

Net. og
fibernetanlæg
2.122.363	

Net- og fiberanlæg under
opførelse

Driftsmateriel
og inventar

Vindmølle

2.378

76.219

934

2.257.979

I alt

0

26.474

0

-26.474

0

0

335

93.658

44.372

4.201

0

142.566

Overført

0

2.378

-2.378

0

0

0

Årets afgang

0

-5.690

0

-934

-11.047

56.420

2.239.183

44.372

49.523

0

2.389.498

6.660

594.905

0

39.325

32

640.922

0

10.165

0

-10.165

0

0

1.327

283.890

0

6.662

0

291.879

Kostpris 31. december 2012
Ned- og afskrivninger 1. januar 2012
Reklassifikation ved fusion
Ned- og afskrivninger
Afgang

-4.423	

0

-3.606

0

-1.591

-32

-5.229

7.987

885.354

0

34.231

0

927.572

48.433

1.353.829

44.372

15.292

0

1.461.926

Ned- og afskrivninger kan specificeres således:				

2012

2011

Afskrivninger jf. anlægsnote				

91.890

88.025

Nedskrivninger jf. anlægsnote (fibernetaktiver)				

200.000

Ned- og afskrivninger 31. december 2012
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012

Avance/tab ved salg af anlægsaktiver				
				

Note 7. Materielle anlægsaktiver

Årets tilgang			

291.767

0
1.038
89.063

Modervirksomhed
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Grunde og
bygninger
Kostpris 1. januar 2012			

-123	

37.556

Vindmølle

I alt

7.248

934

45.738

335	399

-934

-200

Årets afgang			

0

-217

0

-217

Kostpris 31. december 2012			

37.891

7.430

0

45.321

Ned- og afskrivninger 1. januar 2012			

5.696	3.733	32

9.461

Afskrivninger			

1.052

1.977

925

0

Afgang			

0

-205

-32

-237

Ned- og afskrivninger 31. december 2012			

6.748

4.453

0

11.201

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012			

31.143

2.977

0

34.120

Afskrivninger kan specificeres således:				

2012

2011

Afskrivninger jf. anlægsnote				

1.977

2.105

Avance/tab ved salg af anlægsaktiver				

-80

-15

				

1.897

2.090
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Noter

(tkr.)

Note 8. Finansielle anlægsaktiver

Koncern
Kapitalandele i
associerede
virksomheder

Kostpris 1. januar 2012			

115.281	30.474

Årets tilgang			

4.207

Årets afgang			
Kostpris 31. december 2012			
Værdireguleringer 1. januar 2012			
Årets værdireguelringer			

-63.449

0

-63.449

56.039

35.659

91.698

127.018

0

127.018

15.753	

Årets afgang			
Værdireguleringer 31. december 2012			
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012			

Energi Nord A/S, Aalborg
Waoo A/S, Aarhus
Nianet A/S, Glostrup
Bredbånd Nord Nordjylland A/S, Brønderslev

Selskabskapital

-28.153	

-12.400

0

-52.800

-61.525

0

-61.525

28.446

-28.153

293

84.485

7.506

91.991

Egenkapital

Årets resultat

Regnskabsmæssig
værdi

48,0 %

84.000

175.594

41.170

84.285

4,1 %

76.774

80.289

-141.330

0

6,6 %

29.594

183.498

33,3 %

600

600

0

200

500	3.000

0

232

0

0

Net-Sam Scada A/S, Aarhus

7,73 %

NV Net 60 kV, Aalborg

25,0 %

1.000

16.000

2.603	

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012					

I forbindelse med salget af kapitalandelen i NV Net A/S er der realiseret en regnskabsmæssig avance på 17.117 tkr.

34

145.755
9.392

-52.800

Ejerandel

I alt

5.185

Modtaget udbytte			

Navn og hjemby:

Kapitalandele i
øvrige virksomheder

7.274

91.991

Noter

(tkr.)

Note 8. Finansielle anlægsaktiver

Modervirksomhed
Kapitalandele i
tilknyttede
virksomheder

Kapitalandele i
associerede
virksomheder

Kostpris 1. januar 2012			

1.601.186

51.832

1.653.018

Årets tilgang			

70.000

0

70.000

I alt

Årets afgang			

-20.000

0

-20.000

Kostpris 31. december 2012			

1.651.186

51.832

1.703.018

Værdireguleringer 1. januar 2012			

-491.974

65.493	

-426.481

Årets resultat			

-241.403	

19.760

-221.643

0

9.620

Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder			
Forskydning i intern avance		

9.620
-9.247

0

-9.247

0

-52.800

-52.800

Modtaget udbytte			
Årets afgang			

-1.162

0

-1.162

Værdireguleringer 31. december 2012			

-734.166

32.453

-701.713

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012			

917.020

84.285

1.001.305

Navn og hjemby:

Ejerandel

Selskabskapital

Egenkapital

Regnskabsmæssig
værdi

Årets resultat

Nord Energi Net A/S, Hjørring

100 %

70.500

1.133.615

41.391

1.133.615

Nord Energi Fibernet A/S, Hjørring

100 %

10.000

-214.917

-280.996

-214.917

Nord Energi Teknik A/S, Hjørring

100 %

5.000

9.018

Nord Energi Rådgivning A/S i likvidation, Hjørring
Energi Nord A/S, Aalborg

-1.263	

9.018

100 %

0

0

-535

0

48,0 %

84.000

175.594

19.756

84.285

1.103.310

-221.647

1.012.001

-9.247

-10.696

			

Intern avance				
Kapitalandel med negativ værdi				

0

214.917

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012				

-230.894

1.216.222

Kapitalandel i Nord Energi Fibernet A/S udgør -214.917 tkr. Efter modregning af moderselskabets tilgodehavende på 176.312 tkr,
udgør kapitalandelen -38.605 tkr., som er indregnet under hensatte forpligtelser.

Note 9. Igangværende arbejde for fremmed regning
				

Koncern
2012

2011

2.225

2.201

Specifikation af igangværende arbejder for fremmed regning:
Igangværende arbejder				
Acontofaktureret				

0

-24

				

2.225

2.177

Note 10. Hensættelse til udskudt skat
				

Koncern
2012

2011

Hensættelse til udskudt skat vedrører:
Materielle anlægsaktiver				

50.274	37.833

Finansielle anlægaktiver				

0	371

Omsætningsaktiver				

0

-125

Gældsforpligtelser				

-37.797

-36.029

				

12.477

2.050
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Note 11. Langfristede gældsforpligtelser
Den samlede forpligtelse for medarbejderobligationer forfalder mellem 1 - 5 år efter balancedagen.
Til sikkerhed for medarbejderobligationerne, der pr. 31. december 2012 udgør 2.562 tkr., er pantsat likvide midler for i alt 1.892 tkr.

Note 12. Langfristede gældsforpligtelser

Koncern

				

2012

2011

Modtagne investeringsbidrag 1. januar				

191.592

110.263

Tilgang ved fusion				

0

70.949

Modtagne investeringsbidrag m.v. i året				

12.145

10.380

Indtægtsført 1. januar				

-35.205

-19.038

0

-10.022

Tilgang ved fusion				
Indtægtsført i året				
				

-7.523	
161.009

-6.145
156.387

Af modtagne investeringsbidrag på 161.009 tkr. indtægtsføres 7.847 tkr. i det kommende regnskabsår.

Note 13. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i Nord Energi A.m.b.a. koncernen. Som modervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatningskredsen.
Nord Energi A.m.b.a. afventer afgørelse fra Erhvervsankenævnet om, hvorvidt moderandelsselskaber i forsyningsbranchen er omfattet af en ændring
i selskabsskattelovgivningen, der medfører skattepligt efter selskabsskattelovens almindelige regler fra 2011 eller 2012 og frem.
Det er ledelsens forventning, at Nord Energi A.m.b.a. er omfattet af skattepligt efter selskabsskattelovens almindelige regler for 2012, hvorimod der
som følge af ankesagen hos Erhvervsankenævnet hersker usikkerhed for 2011.
En beregning af skatten for 2011 efter de nye regler vil eventuelt medføre en yderligere skattebetaling på skønsmæssigt 7 mio. kr. Beløbet er ikke
afsat i årsrapporten.
Selskabet er part i enkelte tvister, hvis udfald ikke forventes at påvirke selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2012 væsentligt.
Til sikkerhed for Energi Nord A/S’ bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en selvskyldnerkaution maksimeret til 24.000 tkr.
Til sikkerhed for Energi Danmark A/S’ bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en anfordringsgaranti på 8.819 tkr.
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 overfor Nord Energi Fibernet A/S.

Eventualforpligtelser i tilknyttede virksomheder
Nord Energi Fibernet A/S hæfter solidarisk sammen med de øvrige interessenter for gælden i I/S Bredbånd Nord og Bredbånd Nord Ejendomme I/S.
I disse to interessentskaber udgør den samlede gæld 10.278 tkr. pr. 31. december 2012.
I/S Bredbånd Nord har indgået operationelle leasingaftaler med en restløbetid på 3 - 36 måneder. Den samlede restforpligtelse udgør 568 tkr.
Der er endvidere indgået huslejekontrakt med opsigelsesvarsel på 12 måneder.
Til sikkerhed for Waoo A/S’ bankengagement har Nord Energi Fibernet A/S afgivet selvskyldnerkaution maksimeret til 500 tkr.
Ud over sædvanlige garantier på leverede anlæg og udførte byggearbejder, påhviler der ikke Nord Energi Teknik A/S eventualforpligtelser.

Eventualaktiver i tilknyttede virksomheder
Nord Energi Fibernet A/S har et udskudt skatteaktiv på ca. 69 mio. kr., som primært vedrører tidsmæssige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige afskrivninger på fibernetaktiver. Det er ledelsens vurdering, at aktivet ikke kan anvendes inden for de kommende år, og på baggrund heraf
er det udskudte skatteaktiv ikke regnskabsmæssigt aktiveret.
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Note 14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for Nord Energi A.m.b.a.´s og Nord Energi Fibernet A/S’ gæld til kreditinstitutter på 466.891 tkr. har Nord Energi A.m.b.a. afgivet pant i
værdipapirbeholdninger.

Note 15. Nærtstående parter
Nord Energi A.m.b.a.’s nærtstående parter omfatter tilknyttede og associerede virksomheder.

Note 16. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Koncern

				

2012

2011

Samlet honorar, KPMG				

1.286

1.522

Samlet honoarar, BDO				

0

1.200

				

1.286

2.722

Honorar vedrørende lovpligtig revision				

175

556

Erklæringsopgaver med sikkerhed				

83	36

Skatterådgivning				

59

123

Andre ydelser				

969

2.007

				

1.286

2.722

Note 17. Ændringer i driftskapital

Koncern

				

2012

2011

Ændring i varebeholdninger				

2.306

-8.255

Ændring i tilgodehavender				

-91.470

-36.600

Ændring i forudbetalinger, leverandørgæld og anden gæld				

39.946

-119.708

				

-49.218

-164.563

Note 18. Likvider
				

Koncern
2012

2011

Likvide beholdninger				

139.585

13.955

Kortfristet bankgæld				

-466.891

-394.301

				

-327.306

-380.346
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Nord Energi A.m.b.a.
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