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1 Ledelsesp tegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt rsrapporten for Norbis A/S for regnskabs ret 1. 
januar - 31. december 2021. 

rsrapporten er aflagt efter rsregnskabsloven. 

rsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Norbis A/S  aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Norbis A/S  aktiviteter og pengestr mme for 2021. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redeg relse for de forhold beretningen om-
handler. 

rsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

  

Vodskov, den 6. maj 2022 
Direktion: 

___________________ 
S ren Gais Kjeldsen 
Direkt r  

Vodskov, den 6. maj 2022 
Bestyrelse: 

___________________  ___________________ 
Per Clausen   Daniel Borup Jakobsen 
Formand   N stformand 

___________________  ___________________ 
Jane stergaard   Lasse Frimand Jensen  

___________________  ___________________ 
Sofie Therese Svendsen  Anne Boysen 

___________________   
Lars Therkildsen  
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2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til kapitalejerne i Norbis A/S. 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Norbis A/S for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter resultatop-
gørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31.12.2021 samt at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2021 
- 31.12.2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i over-
ensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for reviso-
rers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødven-
dig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revi-
sionen. Herudover:  
 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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 Opn r vi forst else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omst ndighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af selskabets interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsm ssige sk n og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af rsregnskabet p  grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der p  grundlag af det opn ede revisionsbevis er v sentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fort-
s tte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en v sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionsp tegning 
g re opm rksom p  oplysninger herom i rsregnskabet eller, hvis s danne oplysninger ikke er tilstr k-
kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret p  det revisionsbevis, der er opn et 
frem til datoen for vores revisionsp tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medf re, at 
selskabet ikke l ngere kan forts tte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede pr sentation, struktur og indhold af rsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om rsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder p  en s -
dan m de, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den verste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsm ssige placering af revisi-
onen samt betydelige revisionsm ssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

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

I tilknytning til vores revision af rsregnskabet er det vores ansvar at l se ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er v sentligt inkonsistent med rsregnskabet eller vores viden opn et ved re-
visionen eller p  anden m de synes at indeholde v sentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kr vede oplysninger i henhold til rs-
regnskabsloven. 

Baseret p  det udf rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med rs-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med rsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet v sentlig fejl-
information i ledelsesberetningen. 

Aalborg, den 6. maj 2022 

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

____________________ ____________________ 
Erik Lynge Skovgaard Jensen S ren Lykke 
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 
mne 10089                                           mne 32785 
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3 Selskabsoplysninger 
Norbis A/S 
Nefovej 50 
9310 Vodskov 

Telefon: 99 31 46 00 

Aktion r og moderselskab 
Aalborg Forsyning A/S er eneaktion r og moderselskab. 

Bestyrelse 
Bestyrelsen er sammensat af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.  

Per Clausen  formand 
Daniel Borup Jakobsen  n stformand 
Jane stergaard 
Lasse Frimand Jensen 
Sofie Therese Svendsen 
Anne Boysen 
Lars Therkildsen 

Direktion 
Direkt r S ren Gais Kjeldsen 

Revisor 
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
City Tower, V rkmestergade 2 
8000 Aarhus C 

Bankforbindelse 
Danske Bank A/S. 
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4 Organisation 

Koncernoversigt 
Norbis A/S ejes 100 % af Aalborg Forsyning A/S, der er 100 % ejet af Aalborg Kommune. 

Norbis A/S indg r i koncernregnskabet for Aalborg Forsyning A/S. 

Det samlede billede af koncernen pr. 31 december 2021 ser s ledes ud: 
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5 Hoved- og n gletal 
2021 2020 2019 2018

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 
Resultatopg relse
Nettooms tning - - 280 308 
Resultat f r finansielle poster -192 -224 -23 -6 
Resultat af finansielle poster -1 0 0 0 

rets resultat -151 -224 -18 -4 

Balance
Balancesum 83 277 478 501 
Egenkapital 27 178 402 421 

Pengestr mme
Driftsaktivitet -199 -229 -31 92 
Investeringsaktivitet 0 0 0 0 

ndring i likvider -199 -229 -31 92 

N gletal i %
Overskudsgrad - - -8,3 -2 
Afkastningsgrad -106,9 -0,1 0,0 -1,2 
Egenkapitalens forrentning -0,2 -0,1 0,0 -0,9 
Soliditetsgrad 32,2 64,3 84,2 83,9 

Forklaring af n gletal 

N gletal

Overskudsgrad = Resultat f r finansielle poster x 100 
Nettooms tning 

Afkastningsgrad = Resultat f r finansielle poster x 100 
Gennemsnitlige samlede aktiver 

Egenkapitalens forrentning = rets resultat x 100 
Gennemsnitlig egenkapital 

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 
Samlede aktiver 
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6 Ledelsesberetning 

Norbis A/S  aktiviteter 
Green Hub Denmark A/S skiftede ved generalforsamlingen den 31. december 2021 navn til Norbis A/S. Selska-
bets form l er at bidrage til udvikling af Danmarks Gr nne Testcenter s vel internt som eksternt i organisationen 
samt at fremme, underst tte og koordinere aktiviteterne vedr rende Aalborg Forsynings gr nne omstilling samt 
anden dermed tilknyttet virksomhed i relation til forsyningsvirksomhed. 

Udvikling i konomiske aktiviteter og forhold 
Norbis A/S  regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2021 udviser et underskud p  151 t. kr. mod et under-
skud p  224.433 kr. i 2020, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital p  27 t. kr. mod 
178 t. kr. i 2020.  

Der er ikke udarbejdet budget for 2021, men rets resultat p  151 t. kr. svarer til ledelsens forventninger.  

Kapitalberedskab 
Der er negativ likviditet i selskabet, men der er ingen v sentlige renteb rende g ldsforpligtelser. 

Der er en tr kningsret i Danske Bank p  500 t.kr., hvorfor der er tilstr kkeligt kapitalberedskab.  
  
Norbis A/S har en soliditetsgrad p  32,2 %. 

Risici 

Drift 
Da aktiviteten i selskabet pt. er i hvile er der ingen driftsrisici. 

Markedsrisici 
Da aktiviteten i selskabet pt. er i hvile er der ingen markedsrisici. 

Valuta- og renterisici 
Norbis A/S har ingen valuta- eller rente-risici af betydning.  
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V sentlige begivenheder og forholds indflydelse p rsregnskabet 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er ikke indtruffet v sentlige begivenheder efter balancedagen. 

Den forventede konomiske udvikling 
Der budgetteres i 2022 med et underskud f r skat p  110 t. kr. Underskuddet er et udtryk for, at der er en r kke 
administrative omkostninger i selskabet, som skal d kkes. Det er endnu ikke klarlagt, hvilke aktiviteter, der skal 
v re i selskabet i 2022.  

Kapitaltab 
Ledelsen er opm rksom p , at selskabet har kapitaltab i et omfang s  det er omfattet af selskabslovens  119. 
Kapitaltabet skyldes, at rets resultat er negativ p  grund af afholdelse af administrative omkostninger.  

Det er ledelsens vurdering, at selskabet p  trods af kapitaltabet, stadig har det n dvendige kapitalgrundlag til 
sikring af den fortsatte drift og for at underst tte den fortsatte drift har moderselskabet, Aalborg Forsyning A/S, 
afgivet en st rk st tteerkl ring overfor selskabet til sikring af selskabets likviditet. Aalborg Forsyning A/S forpligter 
sig s ledes uden bel bsbegr nsning til p  anfordring ad n eller flere gange at tilf re selskabet den likviditet som 
m tte v re n dvendig for, at selskabet kan indfri sine forpligtelser i takt med, at de forfalder. Erkl ringen er 
g ldende frem til den 31. maj 2023 og er uopsigelig fra Aalborg Forsyning A/S  side. 

  



Resultatopg relse

1. januar - 31. december

2021 2020
Note 1.000 kr. 1.000 kr.

Bruttoresultat 0 0

1 Administrationsomkostninger -192 -307

Resultat f r finansielle poster -192 -307

2 Finansielle indt gter 0 1

3 Finansielle omkostninger -1 0

Resultat f r skat -193 -307

4 Skat af rets resultat 42 83

RETS RESULTAT -151 -224

Forslag til resultatdisponering:

Overf rt resultat -151 -224
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Balance

31. december

AKTIVER
2021 2020

Note 1.000 kr. 1.000 kr.

OMS TNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

5 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5 5
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 11 0
Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder 0 83
Udskudt skatteaktiv 42 0
Andre tilgodehavender 25 32

Tilgodehavender i alt 83 120

Likvide beholdninger 0 157

OMS TNINGSAKTIVER I ALT 83 277

AKTIVER I ALT 83 277
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Balance

31. december

PASSIVER
2021 2020

Note 1.000 kr. 1.000 kr.

EGENKAPITAL

6 Selskabskapital 500 500
Overf rt resultat -473 -322

EGENKAPITAL I ALT 27 178

G LD

Kortfristede g ldsforpligtelser
Leverand rer af varer og tjenesteydelser 0 34
G ld hos tilknyttede virksomheder 14 65
Kortfristet bankg ld 42 0

Kortfristede g ldsforpligtelser i alt 56 99

G LD I ALT 56 99

PASSIVER I ALT 83 277

7 N rtst ende parter
8 Eventualforpligtigelser
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Pengestr msopg relse

1. januar - 31. december

2021 2020
Note 1.000 kr. 1.000 kr.

Driftsaktiviteter
rets resultat -151 -224

9 Reguleringer 0 0
10 ndring i driftskapital -49 -5

Pengestr mme fra drift f r finansielle poster -200 -230

Renteindbetalinger 0 1
Renteomkostninger 1 1

Pengestr mme fra driftsaktiviteter -199 -229

ndring i likvider -199 -229

Likvide beholdninger, primo 157 386

Likvide beholdninger, ultimo -42 157
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Egenkapitalopg relse

Virksomheds-
kapital

Overf rt 
resultat

Egenkapital
i alt

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Egenkapital pr. 1. januar 2021 500 -322 178
rets resultat 0 -151 -151

Egenkapital pr. 31. december 2021 500 -473 27
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Noter

1. januar - 31. december

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 1 - Administrationsomkostninger
Ydelsesaftale Energi Holding A/S 41 53
Ydelsesaftale Aalborg Service A/S 121 9
Administration 30 246

Administrationsomkostninger i alt 192 307

NOTE 2 - Finansielle indt gter
Andre finansielle indt gter 0 1

Finansielle indt gter i alt 0 1

NOTE 3 - Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger 1 0

Finansielle omkostninger i alt 1 0

NOTE 4 - Skat af rets resultat
Regulering af udskudt skat 42 -68
Regulering vedr. tidligere r 0 -15

Skat af rets resultat i alt 42 -83
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2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 5 - Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5 5
Hens ttelse til tab p  debitorer, primo -1 -1

rets hens ttelse 0 0
Hens ttelse til tab p  debitorer, ultimo -1 -1

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt 5 4

NOTE 6 - Virksomhedskapital
Virksomhedskapital best r af 500 aktier  nominelt DKK 1.000.

Virksomhedskapital har udviklet sig s ledes:
Virksomhedskapital 1. januar 500 500
Kapitalforh jelse 0 0
Kapitalneds ttelse 0 0

Virksomhedskapital, ultimo 500 500

NOTE 7 - N rtst ende parter

Der har ikke v ret transaktioner med n rtst ende parter, som ikke har v ret p  markedsm ssige vilk r.

NOTE 8 - Eventualforpligtelser
Selskabet indg r i dansk sambeskatning med Aalborg Forsyning A/S som administrationsselskab.
Selskabet h fter derfor if lge selskabsskatteloven ubegr nset og solidarisk for selskabsskatter,
kildeskatter p  udbytter og renter over for SKAT, for de sambeskattede selskaber.

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 9 - Pengestr msopg relse - reguleringer
Renteindt gter og lignende indt gter 0 -1
Renteudgifter og lignende udgifter 1 0

Reguleringer i alt 0 0

NOTE 10 - Pengestr msopg relse - ndring i driftskapital
ndring i tilgodehavender 36 -28
ndring i leverand rer mv. -85 23

ndring i driftskapital i alt -49 -5

Norbis A/S k ber administrative ydelser mv. fra Aalborg Forsyning A/S og  Aalborg Service A/S.
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Note 13  Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 
rsrapporten er aflagt efter rsregnskabslovens bestemmelser i regnskabsklasse B med tilvalg fra regnskabs-

klasse C. 

rsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste r. 

Regnskabet er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og m ling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Indt gter indregnes i resultatopg relsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes v rdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der m les til dagsv rdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resul-
tatopg relsen alle omkostninger, der er afholdt for at opn rets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger 
og hensatte forpligtelser samt tilbagef rsler som f lge af ndrede regnskabsm ssige sk n af bel b, der tidligere 
har v ret indregnet i resultatopg relsen. 

Aktiver indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 
aktivets v rdi kan m les p lideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil frag  selskabet, og 
forpligtelsens v rdi kan m les p lideligt. 

Ved f rste indregning m les aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterf lgende m les aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser m les til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv 
rente over l betiden. Amortiseret kostpris opg res som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og till g/fradrag 
af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle bel b. Herved fordeles kurstab 
og gevinst over l betiden. 

Ved indregning og m ling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden rsrapporten afl g-
ges, og som be- eller afkr fter forhold, der eksisterede p  balancedagen. 

Resultatopg relse 

Bruttofortjeneste/-tab 
I resultatopg relsen er nettooms tningen og produktionsomkostninger med henvisning til rsregnskabslovens  
 32 sammendraget til en nettopost ben vnt bruttofortjeneste/-tab. 

Administrationsomkostninger 
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i ret til ledelse og administration. 

Finansielle poster 
Finansielle indt gter og omkostninger indregnes i resultatopg relsen med de bel b, der vedr rer regnskabs ret. 
Finansielle poster omfatter renteindt gter og- omkostninger. 

Skat af rets resultat 
Skat af rets resultat, som best r af rets aktuelle skat og rets udskudte skat, indregnes i resultatopg relsen 
med den del, der kan henf res til rets resultat, og direkte p  egenkapitalen med den del, der kan henf res til 
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egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopg relsen, klassificeres som henholdsvis skat af or-
din r drift og skat af ekstraordin re poster. 

ndring i udskudt skat som f lge af ndringer i skattesatser indregnes i resultatopg relsen. 

Selskabet er sambeskattet med selskaberne i koncernen Aalborg Forsyning A/S. Skatteeffekten af sambeskat-
ningen med koncernvirksomhederne fordeles p  s vel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i for-
hold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedr rende skattem ssige underskud). De 
sambeskattede selskaber indg r i acontoskatteordningen. 

Balance 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender m les til amortiseret kostpris, der s dvanligvis svarer til nominel v rdi. V rdien reduceres med 
nedskrivninger til im deg else af forventede tab. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser pr senteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed. 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det bel b, der kan beregnes p  grund-
lag af rets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere rs skattepligtige indkomster. Skatte-
tilgodehavender og -forpligtelser pr senteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og po-
sterne forventes afregnet netto eller samtidig. 

Finansielle g ldsforpligtelser 
Finansielle g ldsforpligtelser m les efterf lgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restg ld. 

Pengestr msopg relse 
Pengestr msopg relsen viser Norbis A/S  pengestr mme for ret opdelt p  driftsaktivitet, rets forskydning i likvi-
der samt selskabets likvider ved rets begyndelse og slutning. 

Pengestr m fra driftsaktivitet 
Pengestr m fra driftsaktiviteten opg res som rets resultat reguleret for ndring i driftskapitalen og ikke kontante 
resultatposter som hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter oms tningsaktiver minus kortfristede g ldsfor-
pligtelser eksklusive de poster, der indg r i likvider. 

Likvider 
Likvide midler best r af indest ender i pengeinstitutter. 

Pengestr msopg relsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 


