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Koncernoversigt
Nord Energi
A.m.b.a.

Nord Energi
Net A/S

Nord Energi
Fibernet A/S

Nord Energi
Teknik A/S

Energi Nord A/S

100%

100%

100%

48%

Net-Sam Scada A/S

Bredbånd Nord, Nordjylland A/S
33,3%

7,7%

Bredbånd Nord Ejendomme I/S
66,7%

Waoo A/S
4,1%

Nianet A/S
6,6%

Nord Energi

Nord Energi forsyner
93.180 elforbrugere
med strøm.
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Direktion og ledelse Nord Energi
Direktion:

Ledelse:

Adm. direktør
Peder Kjeldgaard

Økonomichef

Knud Rasmussen

Afdelingschef

Christian Frost Lauritsen

Entreprenørchef

Søren Johansen

IT-chef

Jane Knudsen

Sekretær

Gitte Larsen

Bestyrelse for Nord Energi

Formand
Jens Møller Lee
Hjørring

Mette Larsen
Vestbjerg

Jan Bøje Poulsen
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik A/S

Næstformand
John Brønnum Vognsen
Lyngså

Regnar Bæk
Hjørring

Mogens Jørgensen
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik A/S

Bjarne Lyngø
Nørresundby

Thomas Verner
Rasmussen
Skagen

Peter Gade Skovbak
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik A/S

Hans Henrik
Toft Sørensen
Hundelev
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Peter Holme Hansen
Medarbejderrepr.
Nord Energi Teknik A/S

Repræsentantskab
Nord Energis repræsentantskab
er valgt med virkning fra
1. januar 2014 og består af
70 medlemmer.
Repræsentantskabet, der er
valgt for en 4-årig periode,
består af følgende medlemmer:

Anthon Ditlev Sørensen

Kaj Mathiassen

Arne Christensen

Kaj Thomsen

Arne Nedergaard Pedersen

Keld Jul Vagner

Bent Chr. Thøgersen

Kjeld Thomsen

Bent Folsted Kallehauge

Kurt Bentsen

Bent Jensen

Kurt Mikkelsen

Bent Rye Hougaard

Lasse Hjorth Nebelung

Birgitte Reiter

Leif Larsen

Bjarne Lyngø

Lene Christensen

Børge Juul

Mette Larsen

Carsten Hørbye Jacobsen

Mogens Eeg

Egon Holm

Mogens Uhrskov

Erik Skougaard

Morten Klyvø

Erik Ziegler

Niels Jørgen Frederiksen

Finn Larsen

Niels K. Holt

Freddy Dam Christensen

Olav Pedersen

Georg Christiansen

Ole Max Müller

Gert Andersen

Ole Sloth Frandsen

Hans Henrik Toft Sørensen

Ole Thomsen

Henrik Hyldig

Per Harfeld

Henrik Nørgaard Nielsen

Peter E. Nielsen

Ib Ingerslev Nielsen

Poul Bluhm

Irene Hjortshøj

Regnar Bæk

Ivan Kristian Rasmussen

Susanne Sander

Jan Nørgaard Christiansen

Svend Bjørnager

Jens A. Borup

Svend Erik Faarbæk

Jens Alfred Jensen

Svenning Christensen

Jens Møller Lee

Søren Smalbro

John Brønnum Vognsen

Thomas Rasmussen

Johannes Elsnab

Tom Barnbæk

Jørgen Boelt Larsen

Tommy Sophussen

Jørgen Christensen

Vibeke Haaning

Jørgen Lind Thomsen

Willy Bjerregaard

Jørn Fuglsang Christiansen

Willy Henriksen

Jørn Hammer Andersen

Aage Hjelm Christensen
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar ‑ 31. december 2014 for Nord Energi A.m.b.a.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret
1. januar ‑ 31. december 2014.

Hjørring, den 24. marts 2015

Direktion:

Peder Kjeldgaard
Adm. direktør

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 erklæringer
Til kapitalejerne i Nord Energi A.m.b.a.
Påtegning på koncernregnskabet og
årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for
Nord Energi A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar ‑ 31. december 2014. 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.

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

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar ‑ 31. december 2014 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 24. marts 2015
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Allan Terp
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal for koncernen

(tkr.)

2014

2013

2012

2011

2010

517.213
‑9.273

454.805

439.917

365.506

352.712

-45.233

-228.159

-29.715

-32.099

Resultat af finansielle poster
Resultat af kapitalandele

85.170

58.666

67.008

23.356

85.334

22.092

22.072

8.188

27.919

19.263

106.588

70.816

-170.174

20.360

73.874

Anlægsaktiver

1.760.440

1.697.380

1.553.928

1.888.430

1.781.978

Omsætningsaktiver

1.608.166

1.545.112

1.521.516

1.215.378

1.236.546

Aktiver i alt (balancesum)

3.368.606

3.242.492

3.075.444

3.103.808

3.018.524

Egenkapital

2.264.703

2.156.662

2.087.529

2.248.083

2.379.916

HOVEDTAL
Nettoomsætning
Resultat af ordinær primær drift

Årets resultat

Hensatte forpligtelser

94.717

107.736

167.307

158.453

6.268

Langfristede gældsforpligtelser

174.560

171.013

163.571

158.949

156.905

Kortfristede gældsforpligtelser

834.626

807.081

657.037

538.323

475.435

Pengestrøm fra driftsaktiviteten

161.567

56.975

24.522

-97.689

102.924

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten

‑136.959

-206.405

29.637

-182.410

-105.550

Heraf til investering i materielle anlægsaktiver

‑149.553	‑232.180	‑138.660	‑177.566	‑94.647

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten

‑9.551

-4.071

-1.119

-

25.173

15.057

-153.501

53.040

-280.099

22.547

Overskudsgrad

-1,8 %

-9,9 %

-51,9 %

-8,1 %

-3,4 %

Afkast af den investerede kapital

‑0,6 %

-3,3 %

-16,4 %

-2,1 %

-0,9 %

Bruttomargin

28,7 %

26,2 %

33,6 %

39,5 %

47,9 %

Soliditetsgrad

67,2 %

66,5 %

67,9 %

72,4 %

78,8 %

4,8 %

3,3 %

-7,9 %

1,0 %

3,2 %

135

136

160

171

164

Pengestrøm i alt

NØGLETAL

Egenkapitalforrentning

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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Tekniske nøgletal for Nord Energi Net A/S
31. december 2014
NORD ENERGI NET A/S

Antal installationer

93.180 stk.

Elsalg

848.559 MWh

Lavspændingsluftledninger

0 km

Lavspændingskabler

4.316 km

10 kV luftledninger

0 km

60 kV luftledninger

80 km

10 kV kabel

2.560 km

60 kV kabel

328 km

10 kV transformerstationer

2.617 stk.

60 kV transformerstationer

40 stk.

Vedvarende energi og decentral produktion for 2014
Decentral produktion
Vindmøller
(ekskl. møller <6kW)
Antal
Samlet effekt
Samlet produktion

(kraftvarmeværker, biogas-

Vandkraftværker

anlæg m.m.)

Solcelleanlæg

327 stk.

3 stk.

40 stk.

3.383 stk.

230.686 kW

115 kW

157.601 kW

19.693 kW

469.517.368 kWh

414.354 kWh

150.029.061 kWh

19.693.000 kWh*
* Beregnet ud fra en
produktion på 1000 kWh
pr. installeret kW.
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IT-sikkerheden er fortsat et fokusområde, og
der bruges meget tid på at holde alle systemer
og netværk sikkerhedsmæssigt opdaterede.

Beretning 2014
Virksomhedens 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 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.

Udviklinger i virksomhedens aktiviteter
og økonomiske forhold
Nord Energi kom ud af 2014 med et koncernresultat på
106,6 mio. kr. mod 70,8 mio. kr. i 2013.
Årets resultat anses som tilfredsstillende.
De samlede aktiver udgør 3.369 mio. kr. og egenkapitalen
udgør 2.265 mio. kr. pr. 31. december 2014.
Der blev ultimo 2013 afholdt valg til repræsentantskabet
for første gang efter fusionen af ESV og ENV. Det nye repræsentantskab på 70 medlemmer afholdt sit første møde den
29. april 2014, og her blev den første ”rene” Nord Energi
bestyrelse på 7 medlemmer valgt. Fusionens overgangsordning var hermed forbi – en overgangsordning, hvor
repræsentantskabet bestod af de fra ESV og ENV tidligere
valgte repræsentanter (100 medlemmer i alt), og bestyrelsen bestod af medlemmer valgt af hhv. ESV-repræsentanter og ENV-repræsentanter (12 medlemmer i alt).
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Den nye bestyrelse konstituerede sig på det første møde
den 1. maj 2014 - Jens Møller Lee, Hjørring blev valgt til
formand og John Vognsen, Lyngså til næstformand.
Den vellykkede fusion blev fejret ved en fest for samtlige
afgående og ny-tiltrådte repræsentantskabsmedlemmer
den 11. oktober 2014 på Tylstrup Kro.

Vindmøller
Umiddelbart før årsskiftet 2013/2014 købte Nord Energi
A.m.b.a. 3 stk. vindmøller i Ø. Linderup øst for Brønderslev.
Møllerne er af fabrikat Vestas V90 2 MW og har en højde
på 125 meter. Der blev med Vestas indgået en 15 års vedligeholdelsesaftale og der er desuden tegnet en forsikring,
som bl. a. dækker driftstab. Møllerne blev idriftsat den 30.
december 2013, og da 2014 startede med meget blæsevejr,
producerede vindmøllerne i de første kvartaler mere end
budgetteret, men det gode sommer- og efterårsvejr gjorde,
at møllerne for hele 2014 stort set har produceret elektricitet som budgetteret.

IT
Nord Energi havde på IT-området i 2014 et stabilt år, hvor
det nye økonomi- og projektstyringssystem - AX2012 - er
blevet fuldt ud implementeret, og hvor der nu er fokus på
effektivisering af forretningsgangene i koncernen og udarbejdelse af flere og bedre analyseværktøjer til brug for
ledere og brugere på alle niveauer.
På hardwaresiden er firmaets Firewall blevet udskiftet til
ny og bedre udgave, og der er indkøbt en ny og bedre

backup-båndstation med forøget skrivehastighed og båndkapacitet. Endvidere er firmaets primære internetforbindelse blevet opgraderet til en 1Gb/1Gb fibernetløsning.
IT-sikkerheden er fortsat et fokusområde, og der bruges
meget tid på at holde alle systemer og netværk sikkerhedsmæssigt opdaterede. Cyberkriminaliteten er desværre
stigende, og der gøres hele tiden et stort arbejde med at
sikre virksomhedens data så godt som muligt. Dansk Energi har stor fokus på forsyningsselskabernes IT-sikkerhed,
og Nord Energi følger de anbefalinger, som bliver udstukket
fra Dansk Energi.

Virksomhedens koncernforhold
Tårs Elforsyning A/S
Nord Energi købte i foråret 2014 den ene af de 2 tilbageværende transformerforeninger i vort område - Tårs Elforsyning. Tårs Elforsyning var organiseret med et andelsselskab
som moderselskab og 2 underliggende aktieselskaber –
Tårs Elnet A/S og Tårs Elforsyning A/S (Elhandelsselskab). Vi
fik i juni 2014 godkendelse fra Energistyrelsen om overdragelse af bevillingen til Nord Energi Net A/S, og netselskaberne er derfor blevet fusioneret med tilbagevirkende kraft
fra 1. januar 2014. Kunderne er blevet overført til Energi
Nord A/S, og Tårs Elforsyning A/S er under likvidation.

Salg af Strømmen 2, Nørresundby
Nord Energi Fibernet A/S har som bekendt hovedkontor
i ESV’s gamle hovedsæde på Strømmen 2 i Nørresundby,
men har kun behov for ca. halvdelen af kontor-arealerne
i bygningen. Den resterende halvdel har været udlejet, og

Afbrudsstatistik for
Nord Energi Net 2014
Igen et år med stabil og sikker elforsyning.
Afbrudsstatistikken ser således ud:
Fejl på 60/10 kV stationer..................... 1 stk.
Fejl på 10/0,4 kV stationer.................... 2 stk.
Kabelfejl på 10 kV kabler...................... 10 stk.
Graveskader på 10 kV kabler................. 2 stk.

lejer opsagde i 2014 lejemålet. Nord Energi henvendte sig
derfor til en ejendomsmægler for at finde en ny lejer, og
mægleren vendte hurtigt tilbage med en interesseret part –
et firma, som havde udvidelsesplaner, og derfor søgte nye
og større lokaliteter.
Firmaet ville gerne købe bygningen og ville desuden gerne
bygge en ny 600 m2 stor lagerhal på matriklen. Bestyrelsen
ville egentlig gerne vente med et evt. salg af bygningen,
men da der kunne findes enighed om en passende pris på
bygningen valgtes det at realisere salget, hvilket skete med
virkning pr. 1. januar 2015. I de 2 sidste måneder lykkedes
det køber at få opført den nye lagerhal, og Nord Energi Fibernet A/S er nu lejer hos den nye ejer af bygningen. Nord
Energi Teknik A/S har endvidere indgået et 10-årigt lejemål
med den nye ejer, således at vi stadigvæk har lagerkapacitet i Nørresundby og diverse faciliteter for vore håndvær-
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kere i den sydlige del af vort forsyningsområde. Endvidere
er der indgået aftale med den nye ejer om, at Nord Energi
indtil videre kan benytte den store sal på Strømmen 2 til
afholdelse af repræsentantskabsmøde én gang årligt.

Nord Energi Net A/S
Nord Energi Net A/S klarede sig igen i 2014 flot ved Energitilsynets årlige effektivitetsmåling – Benchmark – af landets 48 netselskaber. Nord Energi kom ind på en flot 1.
plads, og det kan atter konstateres, at fusionens formål
om et effektivt drevet selskab er blevet til virkelighed. Nord
Energi har endvidere nogle af landets laveste nettariffer, så
også på den front er fusionens formål blevet opfyldt. Efter
fusionen har vi dog stadigvæk en del uafklarede ansøgninger hos Energitilsynet vedrørende vor indtægtsramme, som
vi mange gange har rykket for svar på – dels ved skriftlige
henvendelser, men også ved møde hos Energitilsynet. Vi
håber i 2015 at kunne få en godkendt indtægtsramme fra
Energitilsynet, en indtægtsramme som helt tilbage til 2004
har manglet myndighedernes endelige godkendelse - hvilket stort set gælder for alle landets netselskaber. Det er
lidt tankevækkende, at en hel branche bliver behandlet på
den måde af de centrale myndigheder!
I 2014 blev der etableret en ny 60 kV kabelforbindelse mellem 60/10 kV station Nordby og 60/10 kV station Østerby i
Skagen. Den nye kabelforbindelse er en styrkelse af forsyningssikkerheden i Skagen og første skridt mod en egentlig
60 kV ringforbindelse.
I de første måneder af 2014 udnyttede vi perioderne med
frostvejr til demontering af nogle tidligere kabellagte 60 kV
luftledningsstrækninger. Ved demontering af disse anlæg er
det nødvendigt med frost i jorden, idet der ellers forøves
stor skade på de berørte lodsejeres marker.
Der blev i 2014 planlagt etablering af nyt radioanlæg for
kommunikation mellem montørbiler og driftsvagten. Senderne til det nye radioanlæg bliver placeret på eksisterende
master på Ørstedsvej, Hjørring og på Strømmen 2, Nørresundby (de tidligere hovedsæder for ENV og ESV) samt på
en række 60/10 kV stationer i hele forsyningsområdet. Det
nye radioanlæg forventes idriftsat primo 2015.
Nord Energi påbegyndte i 2014 forberedelserne til indfø-
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relse af nyt fjernstyringssystem – et system som er købt i
fællesskab med flere andre netselskaber, og som skal afvikles fra en central server med opkobling via internettet.
Ifølge den oprindelige tidsplan skulle Nord Energi, som et
af de sidste selskaber blandt køberne af det fælles system,
have systemet implementeret i maj måned 2015. Grundet
IT-mæssige problemer med implementeringen hos andre
netselskaber er tidsplanen dog blevet udskudt, og det forventes nu, at det nye fjernstyringssystem først bliver taget
i brug primo 2016.

Fjernaflæste målere
Det blev af bestyrelsen i 2013 besluttet, at alle Nord Energi’s forbrugere skulle have en fjernaflæst måler – et krav
som sidenhen er blevet besluttet fra centralt hold skal gælde for alle landets elforbrugere senest i 2020. Nord Energi
afholdt ultimo 2013 et EU-udbud på levering og opsætning
af de resterende ca. 60.000 målere, og det danske firma
Kamstrup vandt udbuddet og startede medio 2014 på opgaven. Der blev udpeget et par test-områder, og efter lidt
fin-justering af arbejdsrutiner og IT-systemer kører udskiftningen nu med stor hastighed. Der er ved årsskiftet installeret ca. 23.000 af de resterende målere, og alle forbrugere
forventes at have en fjernaflæst måler medio 2015. Udskiftningen forløber tilfredsstillende, men vi har dog haft
enkelte sager med forbrugere, hvor der ikke er enighed
om den gamle målers visning. 5 gamle målere er sendt til
uvildig kontrol ved et certificeret målerkontrol-firma, men
alle målere har fungeret korrekt, og der er derfor indgået
frivillige betalingsaftaler med de berørte forbrugere.

Intern overvågning
I henhold til elforsyningsloven er Nord Energi Net A/S og
andre netselskaber underlagt reglerne om intern overvågning. Overordnet omfatter reglerne udarbejdelse af et program og årsberetning for intern overvågning. Det er Energitilsynet, som skal påse, at selskaberne lever op til reglerne.
Formålet med intern overvågning er at forhindre diskriminerende adfærd samt sikre fortrolig behandling af de oplysninger som netselskabet – som jo er et monopolselskab
– 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 forbrugere ikke finder sted. Ligeledes beskriver programmet
de forpligtelser, som ansatte, rådgivere og øvrige personer,
som udfører opgaver for netselskabet, er underlagt.
På baggrund af Energitilsynets vejledning om intern overvågning har Nord Energi Net A/S udarbejdet og anmeldt det
interne overvågningsprogram.

Nord Energi Fibernet A/S
For første gang i en del år var vejrliget med os i januar
2014, hvilket betød at der kunne fortsættes med at etablere fibernet i nye områder og ligeledes kobles kunder op.
Det var stort set kun i februar 2014, at etablering og installation af kunder blev forsinket grundet vinter. Året startede
derfor med at være foran på leverance og omsætningsbudgettet.

kundekonsulent gennemgår installationsforløbet og rådgiver kunden forud for installationsarbejdets påbegyndelse.
På Nord Energis ordinære repræsentantskabsmøde i november 2014 blev et opdateret beslutningsoplæg for den
fortsatte udrulning af fibernet præsenteret til repræsentantskabets godkendelse. Der blev gjort status ift. gældende mandat, samt en vurdering af markedstrends og
forventninger, hvorefter de væsentligste resultater og
konklusioner for en opdateret forretningsplan blev præsenteret. Det nye beslutningsoplæg blev godkendt af repræsentantskabet med overvældende flertal. Den opdaterede forretningsplan indebærer, at Nord Energi udruller
fibernettet hurtigere end oprindeligt planlagt. Der er stor
efterspørgsel på fibernet p.t., og derfor giver det god mening at tilslutte kunderne så tidligt som muligt.

Nord Energi Teknik A/S
I 2014 etablerede Nord Energi Teknik A/S en midlertidig
reserveforsyning til Læsø ved opsætning af i alt 1,6 MW
generatoreffekt på øen. Det var Energinet.dk, som havde
reserveforsyningen i udbud, og kontrakten med Energinet.
dk løber frem til 1. juli 2015. Ved en licitation i december
2014 – også af Energinet.dk – vandt Nord Energi Teknik A/S
entreprisen med en blivende reserveforsyning til Læsø, og
der skal nu opsættes generatoranlæg på i alt 4 MW forskellige steder på øen. Reserveforsyningen blev nødvendig, da
den gamle Kontiscan-forbindelse til Sverige blev erstattet
af et nyt jævnstrøms-kabel. Kontiscan-forbindelsen kunne
fungere som reserveforsyning med vekselstrøm, hvilket
ikke er tilfældet med det nye kabel.

Af nye fiberområder og projekter i 2014 kan der fremhæves følgende: Bjergby, Bisnap sommerhusområde ved Hals,
sydvestlige del af Hirtshals, fibernet til alle lejemål i Skallerup Seaside Resort, Sæby nord og syd, Bratten Strand sommerhusområde, Lindholm Brygge kollegie, Sundby Hvorup
Boligforening. I alt er der anlagt fibernet til forsyning af ca.
10.750 husstande/lejligheder.
Generelt blev der konstateret tilslutningsprocenter omkring de 40% i villakvartererne. I Bjergby blev der opnået en tilslutningsprocent på 47%. Sommerhusområderne i
Bratten Strand blev anlagt i årets sidste måneder og har nu
godt 60% tilsluttet.
Der kan dog konstateres en noget lavere tilslutningsprocent i boligforeningssegmentet, hvilket blandt andet gjorde, at vi sluttede året på ca. 17.750 kunder i Nord Energi
regi, ca. 700 under budget.
Den forventede tilgang af 110 stk. erhvervskunder blev
installeret, og omsætningen blev højere end budgetteret.
Derudover er der etableret hovednet, teknikhuse (Jerup,
Nørresundby, Bjergby) samt diverse fiberløsninger til koncerninterne formål, bl.a. kommunikation til 60 og 10 kV
stationer.
I Bredbånd Nord samarbejdet blev væksten – overordnet
set - indfriet samtidig med, at fokus på forbedring af den
samlede kundeoplevelse lykkedes. Et af de nye tiltag, der
lykkedes, var indførsel af kundekonsulentydelsen, hvor en

Nord Energi Teknik A/S påbegyndte i vinteren 2013/14 arbejdet med udskiftning af skilte på alle 10/0,4 kV stationer,
således at alle ENV- og ESV-skiltene udskiftes med Nord
Energi skilte. Nord Energi Teknik A/S har planlagt arbejdet
som vinterarbejde, og det færdiggøres vinteren 2014/15.
I forbindelse med gadelyskontrakten med Hjørring Kommune er der udskiftet ca. 400 ældre vejbelysningsarmaturer til
nye tidsvarende armaturer med LED-lyskilder. Udskiftningen betyder en stor kWh-besparelse for Hjørring Kommune, og udskiftningen til LED-belysning forceres yderligere i
2015. Der er i øjeblikket 3 byer, som oplyses udelukkende
med LED-lyskilder – Bjergby, Lendum og Hørmested.
Foruden de interne opmålingsopgaver i Nord Energi-koncernen har Nord Energi Teknik A/S i 2014 foretaget opmålingsopgaver for Energinet.dk, flere vandværker, kommuner
og andre ledningsejere.

Arbejdsmiljø og sikkerhed
Både det interne og eksterne arbejdsmiljø har meget høj
prioritet hos Nord Energi, og der er i den forbindelse udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik. Der udarbejdes løbende
arbejdspladsvurderinger og løbende opfølgning på medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel.

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter årets afslutning,
der har væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling pr. 31. december 2014.
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Virksomhedens forventede udvikling
For 2015 forventes der fortsat fokus på driften, hvorfor der
for 2015 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.
Selskabet har som tidligere nævnt en række uafklarede ansøgninger hos Energitilsynet. De endelige indtægtsrammer
fra 2004 og frem til 2014 er ikke endeligt godkendte. Vi
har beregnet forventede indtægtsrammer i årsrapporten.
Endelige indtægtsrammer vil kunne afvige herfra. Afvigelsen vil kunne repræsentere en eventualforpligtelse eller et
eventualaktiv, som ikke er indregnet i årsrapporten.

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.

Virksomhedens politikker for
underrepræsenterede køn
Moderselskabet Nord Energi A.m.b.a. i Nord Energi-koncernen har et demokratisk valgt repræsentantskab.
Repræsentantskabet vælges blandt forbrugerne i forsyningsområdet.
Der er gennemført repræsentantskabsvalg i efteråret 2013,
og det nye repræsentantskab har valgt en bestyrelse med
7 medlemmer (1 kvinde og 6 mænd). Valgbar til bestyrelsen
er samtlige repræsentanter, som ikke er fyldt eller fylder 70
år i valgåret.
Efter det gennemførte repræsentantskabsvalg består repræsentantskabet af 6 kvinder og 64 mænd, dvs. at knap
10% er kvinder.
Det er et mål ved valg til bestyrelsen, at den kønsmæssige
sammensætning i bestyrelsen afspejler den kønsmæssige
sammensætning i repræsentantskabet, dvs. at ideelt består bestyrelsen af mindst 1 kvinde og resten mænd senest
i 2017.
Målet er opfyldt i 2014.
For at øge andelen af kvinder i bestyrelsen yderligere har
selskabet fastsat et mål på min. 2 kvinder i bestyrelsen
senest i 2019.
Den siddende bestyrelse vil opfordre til, at måltallet opfyldes i forbindelse med opstilling af bestyrelseskandidater
ved valg til bestyrelsen på kommende repræsentantskabsmøder, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen.
Den øverste driftsledelse består af en administrerende direktør og 4 afdelingschefer (1 kvinde og 3 mænd).
Det er et mål, at mindst 30% af driftsledelsen, dvs. at
mindst 2 personer er kvinder inden 2017.
Andelen af kvindelige chefer er uændret i 2014, og målet er
pt ikke opfyldt. Bestyrelsen og den administrerende direktør vil være opmærksom på dette ved fremtidige ansættelser af personer til driftsledelsen, lederudvikling m.v.
Selskabet er dog bevidst om, at de agerer i en mandsdomineret branche, hvorfor en opfyldelse af målet kan blive
vanskelig.

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, menneskerettigheder eller reduktion af klimapåvirkning.
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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.

Anvendt
regnskabspraksis
Årsrapporten for Nord Energi A.m.b.a. for 2014 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse C+ - virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som
sidste år.

Generelt om indregning og måling
Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Nord
Energi A.m.b.a. og dattervirksomheder, hvori Nord Energi
A.m.b.a. direkte eller indirekte 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.
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 forholdsmæssige 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. Sammen-

ligningstal 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.
Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede
aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de
foretagne omvurderinger.
Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser
indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives
systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel
vurdering af den økonomiske levetid.
Goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil
udgangen af året efter anskaffelsen.

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.
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Resultatopgørelse
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer,
der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på
betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen
eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

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.
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.

Nettoomsætningen indeholder indtægtsført andel af periodeafgrænsningsposter vedrørende modtagne investeringsbidrag, tilskud og tilslutningsbidrag m.v.

El‑net
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.

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

Entreprenør
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.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til dagsværdi af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
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Indtægter fra varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har
fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og
forventes modtaget.

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

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.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social
sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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

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 udbytte deklareres.
Rente‑ og øvrige omkostninger på lån til finansiering af
materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen.

Skat af årets resultat
Koncernen er omfattet af de danske regler om tvungen
sambeskatning af Nord Energi‑koncernens dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra
det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra
konsolideringen. Nord Energi A.m.b.a. indgår ikke i sambeskatningen.
Nord Energi Teknik A/S er administrationsselskab for sambeskatningen, idet moderselskabet ikke indgår i sambeskatningen. Administrationsselskabet afregner som følge
heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i
forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning
hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har
kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget
skattemæssigt overskud.
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
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den
vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af goodwill opgøres
som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, net‑ og fibernetaktiver, vindmøller
samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af‑ og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
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
Netaktiver
15 ‑ 50
Fibernetaktiver (nedgravede rør, POP’s m.v.)
30
Aktivt fiberudstyr (udstyr i POP’s m.v.)
10
Kundeudstyr, målere m.v.
5 ‑ 10
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3 ‑ 10
Vindmøller
20

år
år
år
år
år
år
år

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

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

vet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller
afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen
under finansielle poster.
Ideelle andele i Bredbånd Nord Ejendomme I/S, hvor ingen interessenter har bestemmende indflydelse, pro‑rata
konsolideres, således at de enkelte regnskabsposter indregnes i resultatopgørelsen og i balancen med en forholdsmæssig andel.

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

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 hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og
omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans
og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontoavancer og forventede tab.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden
på balancedagen og de samlede forventede indtægter på
den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på
baggrund af en vurdering af det udførte arbejde, normalt
beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger
og de samlede forventede omkostninger til det pågældende igangværende arbejde.
Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger for et
igangværende arbejde vil overstige den samlede omsætning, indregnes det forventede tab på kontrakten straks
som en omkostning og en hensat forpligtelse.
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, aktiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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

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.
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under
egenkapitalen.
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Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter pensionsforpligtelser til tjenestemandspensioner og henlæggelse til særlige formål i
forsyningsområdet Nordvendsyssel.
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge
af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil
medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.
Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller
til dagsværdi. Hvis opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt
forventes at ligge langt ude i fremtiden, måles forpligtelsen
til dagsværdi.

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

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

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.
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.

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

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og bankgæld.

Nøgletal
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Overskudsgrad

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

Resultat af primær drift x 100

Egenkapitalforrentning

Afkast af den investerede kapital

Nettoomsætning

Ordinært resultat efter skat x 100

Resultat af primær drift x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Gennemsnitlig investeret kapital

Investeret kapital

Bruttomargin

Driftsmæssige immaterielle og materielle
anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Resultatopgørelse

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

NETTOOMSÆTNING

Modervirksomhed

Note

2014

2013

2014

2013

2

517.213

454.805

9.633

1.894

15.669

15.268

0

0

4.889

Arbejde udført for egen regning		
Andre driftsindtægter		

868

Køb af el m.v.		

‑301.450

Andre eksterne omkostninger		

22.905

25.220

-264.447	‑2.396

-1.114

‑84.052	‑91.495	‑12.424

-15.201

BRUTTORESULTAT		148.248

119.020

17.718

10.799

Personaleomkostninger

3	‑66.752

-67.853	‑11.439

-12.174

Afskrivninger

7

-96.400	‑4.698

-2.463

-45.233

-3.838

‑90.769

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		‑9.273
Resultat af kapitalandele i datter‑ og associerede virksomheder

22.092

22.072

14.517

-7.501

95.120

66.929

98.083

67.565

-8.263	‑7.593

-5.247

Finansielle indtægter

4

Finansielle omkostninger

5	‑9.950

RESULTAT FØR SKAT		

1.581

97.989

35.505

106.588

50.979

8.599

35.311

0

19.837

ÅRETS RESULTAT		106.588

70.816

106.588

70.816

Overført overskud				
106.588

70.816

Skat af årets resultat

6

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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Balance

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

2014

Modervirksomhed
2013

2014

2013

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER					
Immaterielle anlægsaktiver

7

Goodwill		
2.432
0
0
0
		
2.432
0
0
0

Materielle anlægsaktiver

8				

Grunde og bygninger		

38.524

50.258

18.850

30.051

Net- og fibernetanlæg		

1.500.912

Net- og fibernetanlæg under opførelse		

29.779

1.397.739

0

0

52.135

111

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		

10.931

12.161

2.402

3.314

Vindmøller		
81.280
85.334
81.280
85.334
		
1.661.426
1.597.627
102.643
118.699
Finansielle anlægsaktiver

9			

Kapitalandele i dattervirksomheder		

0

0

1.288.186

1.288.179

Kapitalandele i associerede virksomheder		

83.505

88.760

79.304

84.742

Andre værdipapirer og kapitalandele		

10.365

10.365

0

0

Andre tilgodehavender		

2.712

628

0

0

		
96.582
99.753
1.367.490
1.372.921
ANLÆGSAKTIVER I ALT		1.760.440

1.697.380

1.470.133

1.491.620

OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger					
Råvarer og hjælpemateriel		

14.799

13.150

0

0

		
14.799
13.150
0
0

Tilgodehavender					
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Igangværende arbejder for fremmed regning

10

21.683

17.756

0

0

429

197

0

0

Tilgodehavender hos dattervirksomheder		

0

0

169.572

113.007

Tilgodehavender hos associerede virksomheder		

56.092

92.144

0

0

Andre tilgodehavender		

27.980

58.946

10.733

31.093

Selskabsskat		
679
8.058
639
19.318
Periodeafgrænsningsposter		
8.871
8.365
694

0

Udskudt skatteaktiv

0

12

24.503

15.829

0

		
140.237
201.295
181.638
163.418

Værdipapirer		
1.308.247
1.220.329
1.308.247
1.220.329
Likvide beholdninger		

144.883

110.338

61.819

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		
1.608.166
1.545.112
1.551.704
AKTIVER I ALT		3.368.606
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3.242.492

3.021.837

32.365
1.416.112
2.907.732

Balance

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

2014

Modervirksomhed
2013

2014

2013

PASSIVER					
EGENKAPITAL					
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode		

301

0

0

0

Overførte resultater		

2.264.402

2.156.662

2.264.703

2.156.662

EGENKAPITAL I ALT		2.264.703

2.156.662

2.264.703

2.156.662

5.166

4.580

5.166

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser

11

Henlæggelse til særlige formål

11

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT		

4.580
90.137

102.570

90.137

102.570

94.717

107.736

94.717

107.736

GÆLDSFORPLIGTELSER					
Langfristede gældsforpligtelser					
Medarbejderobligationer

13

0

2.482

0

2.050

Investeringsbidrag, tilslutningsbidrag m.v.

14

174.560

168.531

0

0

		
174.560
171.013
0
2.050

Kortfristede gældsforpligtelser					
Kortfristet del af langfristet gæld		

1.336

0

1.116

0

Kreditinstitutter		
610.361
591.145
610.361
591.145
Modtagne forudbetalinger fra kunder		

6.600

6.500

0

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser		

66.868

62.330

1.469

3.238

Gæld til associerede virksomheder		

0

2.420

0

0

Anden gæld		149.461

144.686

49.471

46.901

		
834.626
807.081
662.417
641.284
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		
1.009.186
978.094
662.417
PASSIVER I ALT		

3.368.606

3.242.492

3.021.837

643.334
2.907.732

					
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

15

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16

Nærtstående parter

17

Honorar til repræsentantskabsvalgt revisor

18

Usikkerheder ved indregning og måling

1
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Egenkapitalopgørelse

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

Modervirksomhed

Nettoopskrivning
efter den
							
Overført
Overført
indre værdis
I alt
I alt
resultat
resultat
metode
		
Egenkapital 1. januar 2013		
0
2.087.529
2.087.529

2.087.529

2.087.529

70.816

70.816

70.816	‑1.683

‑1.683

Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder		

0	‑1.683	‑1.683

Overført via resultatdisponering		

0

70.816

Egenkapital 1. januar 2014		
0
2.156.662

2.156.662

2.156.662

2.156.662

1.453

1.453

1.453

Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder		

0

1.453

Overført via resultatdisponering		

301

106.287

106.588

106.588

106.588

Egenkapital 31. december 2014		
301
2.264.402

2.264.703

2.264.703

2.264.703

			Note

2014

Pengestrømsopgørelse

1. januar – 31. december (tkr.)
Koncern
2013

Årets resultat				
106.588

70.816

Af‑ og nedskrivninger			

96.400

90.769

Finansielle indtægter				
‑95.117	‑66.929
Finansielle omkostninger				
9.947
Skat af årets resultat				

‑8.599

8.263
‑35.311

Øvrige reguleringer				
‑30.575	‑30.045
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital				

73.013

Ændring i driftskapital			

62.707	‑7.634
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Pengestrøm fra primær drift				

43.194

135.720

35.560

Renteindtægter, betalt				
28.415

35.579

Renteomkostninger, betalt				
‑9.947

‑8.263

Pengestrøm fra ordinær drift før ekstraordinære poster og skat				

154.188

62.876

Betalt selskabsskat				
7.379	‑5.901
Pengestrøm fra driftsaktivitet				
161.567
Køb af materielle anlægsaktiver				

56.975

‑161.585	‑248.197

Salg af materielle anlægsaktiver				

12.032

16.017

Køb af finansielle anlægsaktiver				

0

614

Salg af finansielle anlægsaktiver				

‑7.400	‑6.559

Modtagne investeringsbidrag m.v.				

14.512

15.484

Modtagne udbytter				
28.800

19.200

Køb/salg af værdipapirer netto				

‑21.234	‑2.336

Ændringer i langfristede tilgodehavender				

‑2.084	‑628

Pengestrøm fra investeringsaktivitet				

‑136.959	‑206.405

Udbetalinger fra henlæggelse til særlige formål				

‑8.405	‑4.071

Udbetaling, medarbejderobligationer				
‑1.146
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet				

0

‑9.551	‑4.071

Årets pengestrøm				
15.057	‑153.501
Likvider, primo			

‑480.535	‑327.306

Likvider, ultimo			
20

‑465.478

Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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‑480.807

Noter

(tkr.)

Note 1. Usikkerheder ved indregning og måling

Reguleringsmæssige indtægter
Selskabet er underlagt ellovens bestemmelser omkring begrænsning i opkrævning af indtægter hos forbrugerne. Selskabets regnskabspraksis
er indregning af indtægter i henhold til de regulatoriske indtægter.
Selskabet har ikke modtaget tilsagn fra Energitilsynet på de endelige indtægtsrammer m.v. for 2014 og tidligere år, ligesom der ikke er udmeldt
endelige beregninger af tillæg for fjernaflæste målere m.v. Selskabet har indregnet beregnede forventede indtægtsrammer i årsrapporten.
Endelige indtægtsrammer vil kunne afvige herfra. Afvigelsen vil kunne repræsentere en eventualforpligtelse eller et eventualaktiv for selskabet,
som ikke er indregnet i årsregnskabet.

Nettab
Nord Energi Net A/S indregner og betaler løbende et acontobeløb til nettab. Det konkrete nettab bliver opgjort med min. 15 måneders forsinkelse. På nuværende tidspunkt har selskabet alene modtaget beregning af nettabet til og med 2010. Den manglende genberegning af nettabet for
2011‑2014 kan repræsentere en eventualforpligtelse eller et eventualaktiv for Nord Energi Net A/S, som ikke er indregnet i årsregnskabet.

Note 2. Segmentoplysninger
Aktiviteter - primært segment

El-net

Fibernet

Entreprise

Ikke fordelt

Elimineringer

Konsolideret i alt

2014
Bruttoomsætning

406.649

76.329

104.740

10.732

Intern omsætning

0

0

0

0

406.649

76.329

104.740

10.732

-81.237

517.213

92.381

11.961

39.740

17.761

-13.595

148.248

11.157	‑16.790

7.992

1.624

-13.256	‑9.273

Nettoomsætning

Bruttoresultat
Resultat af primær drift

Anlægsaktiver

0

598.450

-81.237	‑81.237

1.331.214

278.479

4.825

1.470.133

-1.324.211

1.760.440

106.884

47.045

50.718

1.552.441

-148.922

1.608.166

0

0

0

94.717

0

94.717

356.761

167.824

38.829

662.697

-216.925

1.009.186

Bruttoomsætning

365.140

57.762

112.572

1.894

0

537.368

Intern omsætning

0

0

0

0

365.140

57.762

112.572

1.894

Bruttoresultat

86.250	‑2.678

36.791

10.800

Resultat af primær drift

‑4.940	‑28.548

Omsætningsaktiver
Hensatte forpligtelser
Gældsforpligtelser

2013

Nettoomsætning

3.643	‑3.838

-82.563	‑82.563
-82.563

454.805

-12.143

119.020

-11.550	‑45.233

					
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Hensatte forpligtelser
Gældsforpligtelser

1.305.831

208.166

5.752

1.491.620

-1.313.989

1.697.380

145.996

80.507

49.058

1.416.112

-146.560

1.545.113

0

0

0

107.736

0

107.736

322.458

120.760

43.783

643.331

-152.238

978.094
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Note 3. Personaleomkostninger

Koncern

		2014

Modervirksomhed
2013

2014

2013

Lønninger		
58.283
58.655
9.562
10.360
Pensioner		
5.367
5.263
760
605
Andre omkostninger til social sikring		

1.230

1.219

159

181

Andre personaleomkostninger		

1.872

2.716

958

1.028

		
66.752
67.853
11.439
12.174
						
Vederlag til direktion		

1.576

1.528

1.576

1.528

Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab		

1.444

1.963

1.274

1.763

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede		

135

136

17

18

Note 4. Finansielle indtægter

Koncern

		2014

Modervirksomhed
2013

2014

2013

Renteindtægter fra dattervirksomheder		

0

0

3.307

3.530

Renter og afkast fra værdipapirer		

92.895

63.799

92.895

63.799

Øvrige renteindtægter		

2.225

763

1.881

236

Dagsværdiregulering af finansielle kontrakter		

0

2.367

0

0

		
95.120
66.929
98.083
67.565

Note 5. Finansielle omkostninger

Koncern

		2014
Renteomkostninger til pengeinstitutter m.v.		

Note 6. Skat af årets resultat

9.950

Ændring af udskudt skat		

2014

2013

8.263

7.593

5.247

Koncern

Modervirksomhed
2013

2014

2013

0

0

0

‑8.832	‑16.619

0

0

Specificeres således:		2014
Skat af skattepligtig indkomst		

Modervirksomhed
2013

17

Ændring af skat, tidligere år		

0

-7.005

0

-19.837

Ændring af udskudt skat, tidligere år		

0

-12.832

0

0

Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten		

216

1.145

0

0

		
‑8.599	‑35.311
0	‑19.837

Note 7. Immaterielle anlægsaktiver

Koncern

				

Goodwill

Kostpris 1. januar 2014					
0
Årets afgang					
3.040
Kostpris 31. december 2014					
3.040
Afskrivninger 1. januar 2014					
0
Afskrivninger					
608
Afskrivninger 31. december 2014					
608
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014					
2.432
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Note 8. Materielle anlægsaktiver

Koncern
Grunde og
bygninger

Kostpris 1. januar 2014

Net- og
fibernetanlæg

Net- og fiberanlæg under
opførelse

Driftsmateriel
og inventar

Vindmøller

I alt

60.335

2.329.423

52.135

45.369

85.334

2.572.596

Tilgang ved fusion

0

4.407

0

0

0

4.407

Årets tilgang

0

128.152

29.779

3.636

18

161.585

Overført

0

52.135	‑52.135

0

0

0

Årets afgang

‑13.592	‑52.282

Kostpris 31. december 2014

46.743

2.461.835

29.779

44.406

85.352

2.668.115

10.077

931.684

0

33.208

0

974.969

1.456

78.101

0

4.859

4.072

88.488

Ned- og afskrivninger 1. januar 2014
Ned- og afskrivninger
Afgang
Ned- og afskrivninger 31. december 2014
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014

0	‑4.599

‑3.314	‑48.862

0	‑4.592

0	‑70.473

0	‑56.768

8.219

960.923

0

33.475

4.072

1.006.689

38.524

1.500.912

29.779

10.931

81.280

1.661.426

De samlede fibernetaktiver udgør 244,2 mio.kr. pr. 31. december 2014 mod 173,8 mio.kr. i 2013 efter nedskrivning af 200,0 mio.kr., som blev foretaget
i 2012.
For fibernetaktiviteten er der i 2014 foretaget en opdatering af forventningerne til 2015-2020 og på baggrund heraf har ledelsen udarbejdet en nedskrivningstest, der viser, at der ikke er grundlag for at korrigere den bogførte værdi pr. 31. december 2014.
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.

Ned- og afskrivninger kan specificeres således:				
2014

2013

Afskrivninger				
88.488

85.982

Nedskrivninger				
353

8.148

Avance/tab ved salg/skrotning af anlægsaktiver				

1.320

2.270

Afskrivning på goodwill, jf. note 7				
608

0

				
90.769

96.400

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Modervirksomhed
Grunde og
bygninger

Øvrige anlægs‑
aktiver under
opførelse

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Kostpris 1. januar 2014		
38.384
0
Årets tilgang		

0

Årets afgang		

‑13.565

Kostpris 31. december 2014		
24.819
Ned- og afskrivninger 1. januar 2014		
8.333

111

Vindmølle

I alt

8.510

85.334

132.228

183

18

312

0	‑1.153

0	‑14.718

111

7.540

85.352

117.822

0

5.196

0

13.529

1.093

4.072

6.115

Afskrivninger		
950
0

Afgang		
‑3.314
0	‑1.151

0	‑4.465

Ned- og afskrivninger 31. december 2014		
5.969

0

5.138

4.072

15.179

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014		
18.850

111

2.402

81.280

102.643

Afskrivninger kan specificeres således:				
2014

2013

Afskrivninger				
6.115

2.471

Avance/tab ved salg/skrotning af anlægsaktiver				

‑1.417	‑8

				
4.698

2.463
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Note 9. Finansielle anlægsaktiver

Koncern
Kapitalandele i
associerede
virksomheder

Andre
værdipapirer og
kapitalandele

Andre
tilgodehavender

Kostpris 1. januar 2014		
55.732
38.518

I alt

628

94.878

0

2.084

2.084

Kostpris 31. december 2014		
55.732
38.518

2.712

96.962

Værdireguleringer 1. januar 2014		
33.028
‑28.153

0

4.875

Årets resultat		

22.092

0

0

22.092

Modtaget udbytte		

‑28.800

0

0	‑28.800

Andel af egenkapitalbevægelser		

1.453

0

0

Årets tilgang		

0

Værdireguleringer 31. december 2014		
27.773
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014		
83.505

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

Ejerandel

Selskabskapital

‑28.153
10.365

Egenkapital

1.453

0	‑380
2.712

Årets resultat

96.582

Regnskabsmæssig
værdi

48,0 %

84.000

165.216

45.643

79.304

4,1 %

76.774

47.093

-22.000

0

6,6 %

39.921

256.771

4.411

10.133

33,3 %

11.700

12.603

183

4.201

7,7 %

500

-320

-320

232

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014					
93.870

Note 9. Finansielle anlægsaktiver

Modervirksomhed
Kapitalandele i
dattervirksomheder

Kapitalandele i
associerede
virksomheder

Kostpris 1. januar 2014			
2.051.186

2.103.018

7.400

0

7.400

Kostpris 31. december 2014			
2.058.586

51.832

2.110.418

Værdireguleringer 1. januar 2014			
‑763.007

32.910	‑730.097

Årets resultat			

3.079

21.909

24.988

0

1.453

1.453

Årets tilgang			

Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder			
Forskydning i intern avance		

‑9.864

Modtaget udbytte			
Afskrivning, koncerngoodwill			

0	‑9.864

0	‑28.800	‑28.800
‑608

0	‑608

Værdireguleringer 31. december 2014			
‑770.400

27.472	‑742.928

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014			
1.288.186

79.304

Navn og hjemsted:

Ejerandel

Selskabskapital

Nord Energi Net A/S, Hjørring

100 %

70.500

Nord Energi Fibernet A/S, Hjørring

100 %

15.000

Nord Energi Teknik A/S, Hjørring

Egenkapital

Årets resultat

1.141.335

1.367.490

Regnskabsmæssig
værdi

7.607

1.141.335

157.699	‑10.214

157.699

100 %

5.000

16.714

5.686

16.714

48,0 %

84.000

165.216

45.643

79.304

			
1.480.964

48.722

1.395.052

	‑608

2.432

Energi Nord A/S, Aalborg

Goodwill ultimo			

Intern avance				

‑9.863	‑29.994

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014				
38.251
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I alt

51.832

1.367.490
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Note 10. Igangværende arbejde for fremmed regning

Koncern

				2014

2013

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

624

697

Acontofaktureret				
‑195	‑500
				
429

197

Der klassificeres således:				
2014

2013

Igangværende arbejder for fremmed regning (nettoaktiver)				

429

197

Note 11. Hensatte forpligtelser

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser
Af Nord Energi‑koncernens og Nord Energi A.m.b.a.’s pensionsforpligtelser på 4.580 tkr. forfalder 490 tkr. inden for 1 år, og 2.299 tkr. forfalder efter 5 år.

Henlæggelse til særlige formål
Henlæggelse til særlige formål i forsyningsområdet Nordvendsyssel forfalder, i takt med modtagne ansøgninger om støtte til særlige formål behandles
og godkendes. Der kan på denne baggrund ikke foretages en opdeling i forfaldstidspunkter.

Note 12. Hensættelse til udskudt skat

Koncern

				2014

2013

Udskudt skat 1. januar 2014				‑15.829

12.477

Tilgang ved fusion				
Årets regulering af udskudt skat				
Ændring af skatteprocent				
Ændring af udskudt skat, tidligere år			

‑58

0

‑8.832	‑16.619
216

1.145

0	‑12.832

Udskudt skat 31. december 2014				
‑24.503	‑15.829

Hensættelse til udskudt skat vedrører:
Materielle anlægsaktiver				
12.348

23.776

Gældsforpligtelser				
‑36.851	‑39.605
				‑24.503	‑15.829
Tidspunktet for udligning af udskudt skat forventes at blive:
0 ‑ 1 år				
3.376

6.050

Over 1 år				
‑27.879	‑21.879
				‑24.503	‑15.829
Herudover har koncernen et skatteaktiv på ca. 49 mio. kr. Aktivet er bogført i balancen til 0 kr.
Det ikke bogførte skatteaktiv omfatter materielle anlægsaktiver for 41 mio. kr., finansielle anlægsaktiver for 6 mio. kr. samt gældsforpligtelser for 2 mio. kr.

Note 13. Medarbejderobligationer

Koncernregnskabet
Den samlede forpligtelse for medarbejderobligationer udgør 1.336 tkr. og forfalder inden for 1 år efter balancedagen, hvorfor den er præsenteret under
kortfristede gældsforpligtelser.
Til sikkerhed for medarbejderobligationerne, der pr. 31. december 2014 udgør 1.336 tkr., er der pantsat likvide midler for i alt 334 tkr.

Moderselskabets regnskab
Den samlede forpligtelse for medarbejderobligationer udgør 1.116 tkr. og forfalder inden for 1 år efter balancedagen, hvorfor den er præsenteret under
kortfristede gældsforpligtelser.
Til sikkerhed for medarbejderobligationerne, der pr. 31. december 2014 udgør 1.116 tkr., er der pantsat likvide midler for i alt 78 tkr.
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Note 14. Investeringsbidrag m.v.

Koncern

				2014

2013

Modtagne inversteringsbidrag 1. januar				
219.221

203.737

Modtagne inversteringsbidrag m.v. i året				

14.512

15.484

Indtægtsført 1. januar				
‑50.690	‑42.728
Indtægtsført i året				‑8.483	‑7.962
				
174.560

168.531

Der indtægtsføres 8.598 tkr. inden for det næste år. Investeringsbidrag m.v. til indtægtsførsel efter 5 år udgør 139.535 tkr.

Note 15. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser
Selskabet er part i enkelte tvister, hvis udfald ikke forventes at påvirke selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2014 væsentligt.
Til sikkerhed for Energi Nord A/S’ bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en selvskyldnerkaution.
Til sikkerhed for Energi Danmark A/S’ bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en anfordringsgaranti på 4.409 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.
Til sikkerhed for Bredbånd Nord, Nordjylland A/S’ bankengagement har Nord Energi A.m.b.a. afgivet en selvskyldnerkaution.
Selskabet har indgået en uopsigelig serviceaftale vedrørende vindmøller. Aftalen løber i 14 år, og den samlede forpligtelse udgør 11.340 tkr.
Eventualforpligtelse vedrørende fratrådte medarbejdere andrager maksimalt 650 tkr.

Eventualforpligtelser i dattervirksomheder
Nord Energi Fibernet A/S hæfter solidarisk sammen med de øvrige interessenter for gælden i Bredbånd Nord Ejendomme I/S.
I dette interessentskab udgør den samlede gæld 254 tkr. pr. 31. december 2014.
Til sikkerhed for Waoo A/S’ bankengagement har Nord Energi Fibernet A/S afgivet selvskyldnerkaution maksimeret til 2.000 tkr.
Nord Energi Fibernet A/S har indgået uopsigelige lejekontrakter vedrørende lokaler med en gennemsnitlig månedlig leje på 31 tkr.
Lejekontrakterne er uopsigelige i 24 mdr. til en samlet forpligtelse på 734 tkr.
Nord Energi Teknik A/S har indgået operationelle leje‑ og leasingkontrakter med en gennemsnitlig månedlig leasingydelse på 80 tkr.
Leje‑ og leasingkontrakterne har en restløbetid på 10 år med en samlet leje‑ og leasingforpligtelse på 1.357 tkr.
Ud over sædvanlige garantier på leverede anlæg og udførte byggearbejder påhviler der ikke Nord Energi Teknik A/S eventualforpligtelser.

Nettab
Som omtalt i note 1 indregner og betaler Nord Energi Net A/S løbende et acontobeløb til nettab. Det konkrete nettab bliver opgjort med
min. 15 måneders forsinkelse. På nuværende tidspunkt har selskabet alene modtaget beregning af nettabet til og med 2010. Den manglende
genberegning af nettabet for 2011‑2014 kan repræsentere en eventualforpligtelse eller et eventualaktiv for Nord Energi Net A/S, som ikke er
indregnet i årsregnskabet.

Reguleringsmæssige indtægter
Som omtalt i note 1 er der usikkerheder omkring selskabes reguleringsmæssige indtægtsrammer. Selskabet har indregnet beregnede forventede
indtægtsrammer i årsrapporten. Endelige indtægtsrammer vil kunne afvige herfra. Afvigelsen vil kunne repræsentere en eventualforpligtelse eller et
eventualaktiv for selskabet, som ikke er indregnet i årsregnskabet.

Service‑ og vedligeholdelsesaftaler
Nord Energi Net A/S har indgået en uopsigelig serviceaftale. Aftalen er uopsigelig indtil 2030, og de samlede ydelser i perioden udgør 2.264 kr.
Herudover har Nord Energi Net A/S indgået en uopsigelig vedligeholdelsesaftale. Aftalen er uopsigelig indtil 2019, og de samlede ydelser i perioden
udgør 5.466 tkr.

Eventualaktiver i dattervirksomheder
Nord Energi Fibernet A/S har et udskudt skatteaktiv på ca. 49 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 16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for Nord Energi A.m.b.a.’s og Nord Energi Fibernet A/S’ engagement med kreditinstitutter har Nord Energi A.m.b.a. afgivet pant i
værdipapirbeholdninger på 1.308.247 tkr. og likvide beholdninger på 48.142 tkr.

Note 17. Nærtstående parter
Nord Energi A.m.b.a.’s nærtstående parter omfatter datter‑ og associerede virksomheder.

Note 18. Honorar til repræsentantskabsvalgt revisor

Koncern

				2014

2013

Honorar vedrørende lovpligtig revision				

168

150

Erklæringsopgaver med sikkerhed				

110

93

Skatterådgivning				
47

59

Andre ydelser				
920

2.573

				
1.245

2.875

Note 19. Ændringer i driftskapital

Koncern

				2014
Ændring i varebeholdninger				

‑1.649

2013
8.369

Ændring i tilgodehavender				

32.438	‑4.022

Ændring i forudbetalinger, leverandørgæld og anden gæld				

31.918	‑11.981

				
62.707	‑7.634

Note 20. Likvider

Koncern

				2014

2013

Likvide beholdninger				
144.883

110.338

Kortfristet bankgæld				
‑610.361	‑591.145
				
‑465.478	‑480.807
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