Dato: 16. april 2020

Virksomhedsmøde i Nordsøenheden 2020
Nordsøenheden afholder virksomhedsmøde fredag den 1. maj 2020 kl. 10.00.
Mødet afvikles som et delvist elektronisk virksomhedsmøde, jf. nærmere nedenfor, hos advokatfirmaet
Poul Schmith på adressen Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

DAGSORDEN
1. Udpegning af dirigent
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed i det
forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden med
revisionspåtegning til godkendelse
Nordsøenhedens og Nordsøfondens årsrapporter 2019 er vedlagt denne indkaldelse.
4. Resultatdisponering, herunder fastsættelse af udbytte
Nordsøenhedens overskud på 4.053.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen.
Nordsøfonden har betalt udbytte på 400 millioner kr. i 2019.
Nordsøfondens overskud på 565 millioner kr. foreslås overført til egenkapitalen.
5. Bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det
kommende år samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de
kommende år
6. Eventuelle forslag fra erhvervsministeren eller bestyrelsen
Der er ikke modtaget forslag på tidspunktet for indkaldelsen.
7. Fastsættelse af bestyrelseshonorar
8. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt
orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i
danske og udenlandske virksomheder

9. Udpegning af intern revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som intern revisor for regnskabsåret
2020.
10. Eventuelt
--o0o—
Elektronisk deltagelse
Henset til anbefalingerne for afholdelse af større fysiske forsamlinger grundet coronavirus er der af
bestyrelsen truffet beslutning om, at mødet afholdes som et delvist elektronisk virksomhedsmøde. Der vil
således være mulighed for fysisk fremmøde på ovennævnte adresse, men bestyrelsen opfordrer på det
kraftigste til, at deltagelse sker elektronisk af hensyn til eliminering af smitterisiko.
Tilmelding til virksomhedsmødet skal ske ved e-mail til Søs Balieu Sørensen på sbal@kammeradvokaten.dk.
Ved tilmelding skal oplyses e-mailadresse, samt hvorvidt deltagelse sker ved fysisk eller elektronisk
deltagelse. Efterfølgende vil der til den oplyste e-mailadresse blive fremsendt nærmere information om,
hvorledes man tilgår virksomhedsmødet elektronisk.
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2019
Nordsøfonden & Nordsøenheden

Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden, som er en selvstændig offentlig
virksomhed.
Nordsøfonden ejes af den danske stat ved
erhvervsministeren.

Årsrapporten for 2019 for Nordsøfonden
(side 2-34) og for Nordsøenheden (side
35-52) er samlet i dette dokument.
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Hovedtal
2019

2018

2017

2016

2015

Olieproduktion i tønder pr. dag i gennemsnit (afrundet)

17.700

20.100

23.100

22.900

26.000

Gasproduktion i MWh pr. dag (afrundet)

15.700

21.600

25.000

22.800

23.500

427

449

357

294

358

85

143

105

93

154

2019

2018

2017

2016

2015

3.280

4.382

4.058

3.228

3.904

-

-

-

440

1.776

84

34

47

43

276

Resultat før finansielle poster

791

1.455

874

-737

-3.844

Resultat af finansielle poster

-168

-155

-233

-248

-179

Årets resultat

565

464

466

-443

-1.353

Investering i materielle anlægsaktiver

666

669

274

904

944

Egenkapital

2.077

1.913

2.449

2.583

3.027

Balancesum

7.455

7.795

8.248

9.795

11.646

Betalte skatter

806

1.429

1.019

240

1.755

Overført til staten

400

1.000

600

-

300

Gennemsnitlig oliepris pr. tønde for året (Brent) kr.
Gennemsnitlig gaspris pr. MWh for året kr.

mio. kr
Nettoomsætning
Nedskrivninger, produktionsanlæg
Efterforskningsaktiviteter

HOVEDTAL
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Ledelsesberetning

Nordsøfonden er den danske stats olie- og
gasaktør. Vi producerer olie og gas og er derved
med til at sikre forsyningen af energi og råstoffer
samt skaffe indtægter til statskassen.
Nordsøfonden deltager på vegne af staten i licenserne på dansk område og er blandt andet partner i DUC (Dansk Undergrunds Consortium), der
i 2019 stod for knap 90 procent af den danske
produktion. Nordsøfondens opgave er at skabe
værdi ved at udnytte ressourcerne bedst muligt.
Nordsøfonden ejes af den danske stat ved erhvervsministeren og er en offentlig fond. Den
administreres af Nordsøenheden, som er en selvstændig offentlig virksomhed.

Året i hovedtræk
DUC's genopbygning af Tyra feltets anlæg
DUC besluttede i 2017 at investere 21 mia. kr. i en
genopbygning af Tyra feltets anlæg. Dette er den
største enkeltinvestering, der nogensinde er foretaget i den danske del af Nordsøen. Den samlede
investering kan sammenlignes med investeringen
i MetroCityringen.
Genopbygningen betyder, at produktionen fra
Tyra og de omkringliggende felter kan fortsætte,
og samtidig sikres fremtiden for en central del af
gasinfrastrukturen i den danske del af Nordsøen.
I 2019 har arbejdet med genopbygningen af Tyra
feltets anlæg været den væsentligste aktivitet i
DUC. Som planlagt blev produktionen fra Tyra
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og satellitfelterne lukket ned i september 2019.
Operatørens forberedelser forud for nedlukningen
indebar blandt andet installering af midlertidige
stabiliserende dæk på platformene, lukning af
over 50 brønde og omlægning af rørledninger –
alle disse aktiviteter er gennemført som planlagt.
Arbejdet på Tyra anlæggene fortsætter, så det i
2020 er muligt at fjerne de dele af anlæggene,
der skal udskiftes.
Lukningen af Tyras anlæg betød samtidig, at eksporten af gas til Nybro på den jyske vestkyst blev
indstillet. DUC’s felter i den sydlige del af Nordsøen er stadig i produktion, og gasproduktionen
herfra eksporteres nu via Dan feltet til Holland.

DUC investerer

21
mia. kr. i Tyra feltets
genopbygning

De nye anlæg er under konstruktion i blandt andet Spanien, Italien, Singapore og Indonesien. Det
samlede projekt er både stort og meget komplekst med deraf følgende usikkerheder i forhold
til pris og leveringstid. En af projektets væsentlige
leverandører, McDermott, er under finansiel rekonstruktion i henhold til de amerikanske ”Chapter 11” regler. DUC’s operatør, Total, forventer dog
ikke, at dette vil påvirke det samlede projekt væsentligt, og genoptagelse af produktion fra de nye
anlæg forventes, som planlagt, fortsat i 2022.

Ændringer i DUC
Total overtog i april 2019 Chevrons 12 procents
andel af DUC, og det norske selskab Noreco
overtog i august Shells 36,8 procent andel i DUC.
Partnerskabet i DUC består herefter af Total, der

er operatør med en andel på 43,2 procent, Noreco med en andel på 36,8 procent og Nordsøfonden med en andel på 20 procent.

Ny teknologi i DUC-boring
Der blev i 2019 udført en ny produktionsboring på
Halfdan feltet, hvor en ny teknologi blev afprøvet.
Olien og gassen på Halfdan feltet produceres
fra tætte kalklag med lav gennemtrængelighed
(permeabilitet). Det er derfor nødvendigt at øge
mulighederne for at få olie og gas til at strømme
fra kalklagene ind i boringerne, så det kan produceres. Traditionelt er dette gjort ved at etablere
sprækker fra boringen ud i lagene og herefter
pumpe sand ind i sprækkerne eller opløse dele af
kalklagene.
I den nye boring på Halfdan feltet er der benyttet
en ny metode - den såkaldte fishbone-teknologi - i de yderste ca. 1.000 meter af den vandrette
boring.
Med denne teknologi spules en række 12 meter
lange ”nåle” ud i kalklagene omkring boringen
ved hjælp af et middel, som opløser kalklagene
omkring nålene. På denne måde skabes kanaler
fra boringen ud i kalklagene, som olien og gassen
kan strømme gennem ind i boringen. Fishbone-metoden er mere omkostningseffektiv end de
traditionelle metoder.
Det er første gang denne type teknologi er anvendt i Danmark. Udviklingen i produktionen fra
boringen overvåges for at vurdere, om teknologien med fordel kan anvendes i andre boringer i
fremtiden.

Ravn området
Oliefeltet Ravn har været i produktion siden begyndelsen af 2017. Olien er fundet på mere end
4.000 meters dybde og ligger derfor i lag med høj
temperatur og højt tryk. Ravn feltet er en del af et
større område i licens 5/06, som kaldes ”Greater
Ravn Area”. Wintershall er operatør i licensen.
I december 2019 fik licensgruppen en 30-årig
forlængelse af licens 5/06 uden for Ravn feltets
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afgrænsning. I de kommende år vil operatøren
i samarbejde med Nordsøfonden blandt andet
indsamle seismik, udføre en ny boring og vurdere
erfaringerne fra Ravn feltets udbygning og produktion for at opnå en bedre forståelse af reservoirkvalitet og dermed produktionsevne for felter
med dybe reservoirer. Arbejdet vil danne grundlag
for en beslutning om en eventuel udbygning af
øvrige dele af ”Greater Ravn Area”.

Solsort området
Solsort fundet ligger i licens 4/98, hvor INEOS er
operatør. I 2019 har Nordsøfonden sammen med
de øvrige licenspartnere fortsat arbejdet med at
vurdere mulige udbygningskoncepter for Solsort
fundet. Det forventes, at det i 2020 vil blive afklaret, om der kan skabes økonomisk grundlag for
en udbygning.

•

I licens 12/06 arbejder operatøren Dana fortsat med evaluering af de to fund Broder Tuck
og Lille John med henblik på en mulig fælles
udbygning.

Aktiviteterne kan bidrage med ny viden og resultere i nye fund. Derved øges sandsynligheden
for, at nye felter kommer i produktion, samt at
den eksisterende infrastruktur opretholdes i en
længere årrække. Det vil bidrage til Danmarks
forsyningssikkerhed og skabe indtægter til statskassen.
Se mere om licenserne i licensoversigt s. 33 og
på Nordsøfondens hjemmeside.

8. udbudsrunde

Efterforskningsaktiviteter

Energistyrelsen åbnede i 2018 den 8. udbudsrunde for efterforskning og produktion af olie og gas
i den danske del af Nordsøen. Der blev indsendt
fem ansøgninger til nye licenser.

Selskaberne, der er aktive i Danmark, har i 2019
planlagt en række boringer i den danske del af
Nordsøen efter en årrække uden efterforskningsboringer.

I begyndelsen af 2020 valgte regeringen at udskyde beslutningen om 8. udbudsrunde til de
kommende klimahandlingsplaner.

•

•

Efterforskningsboringen Jill-1 blev udført i
efteråret 2019 i licens 6/16. Boringen fandt
ikke kulbrinter, men ved boringen blev der
afprøvet en ny teknik med succes. Teknikken
er med til at reducere boreomkostningerne.
Hess er operatør i licensen.
DUC har forpligtet sig til at udføre en efterforskningsboring i Eneretsbevillingen. Planlægning og design af boringen er påbegyndt,
og den forventes udført i 2021.

•

Planlægning af efterforskningsboringen Vibe-1
i licens 9/16 i den østlige del af Centralgraven
er i gang, og boringen forventes påbegyndt i
foråret 2021. Wintershall er operatør for licensen.

•

Wintershall planlægger efterforsknings- og
vurderingsundersøgelser i licens 5/06 uden
for Ravn feltets afgrænsning.

Strategi
Vi skaber værdi til alle
Olie og gas findes i den danske undergrund og er
en fælles ressource. Råstofferne spiller en afgørende rolle for det moderne samfund og er en
del af vores dagligdag.

”
Nordsøfonden arbejder

for at skabe størst mulig
værdi af olie- og gasaktiviteterne til gavn for det
danske samfund
Nordsøfondens opgave er at skabe værdi ved at
udnytte ressourcerne bedst muligt til gavn for det
danske samfund. Opgaven er politisk defineret,
og vi løser den ved at drive en rentabel forretning
og fremme en langsigtet indvinding af olie og gas.

LEDELSESBERETNING
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Samfundet får andel i værdien af ressourcerne
gennem Nordsøfondens medejerskab af licenser
og gennem beskatning af alle selskaber, som er
partnere i licenserne. Produktion af olie og gas
fra dansk område giver indtægter til den danske
statskasse, sikrer arbejdspladser og har betydning for Danmarks forsyningssikkerhed i en geopolitisk omskiftelig verden. Indtægterne kan være
med til at finansiere den igangværende grønne
omstilling og vores velfærdssamfund.

Et positivt bidrag til samarbejdet
Nordsøfonden er en central aktør med tilhørsforhold og indgående kendskab til Danmark og
har samtidig en unik position i den danske olieog gassektor. Som statsligt olie- og gasselskab
arbejder Nordsøfonden i krydsfeltet mellem
partnere, operatører og myndigheder. Her fremmer vi gensidig forståelse og baner vejen for, at
samarbejdet om udviklingen af dansk område er
til gavn for hele samfundet.

”
Vi skal forvalte vores

opgave på en etisk og
ansvarlig måde og tager
hensyn til samfundsmæssige, miljømæssige
og sociale forhold
Nordsøfonden har som mål at sikre, at aktiviteterne drives effektivt og rentabelt til gavn for det
danske samfund. Vi skal forvalte vores opgave på
en etisk og ansvarlig måde, og derfor udfører vi
vores arbejde under hensyn til samfundsmæssige, miljømæssige og sociale forhold.
Nordsøfonden arbejder løbende på, at der anvendes miljørigtige og energieffektive løsninger og
fokuserer samtidig på, at produktionen foregår så
sikkert og skånsomt som muligt, så aktiviteterne
belaster omgivelserne mindst muligt.

Nordsøfonden er gennemgående aktør i stort
set alle aktiviteter i Nordsøen, og vores styrke er
vores tværgående viden og indsigt i dansk efterforskning og produktion. Ved at bringe vores
viden og erfaring i spil kan vi bidrage til fremdrift
i licenserne samt bedre og mere helhedsorienterede løsninger. Derved skabes værdi.

Produktionen af olie og gas i den danske del af
Nordsøen sker under høje krav til miljø og sikkerhed, og en undersøgelse fra Stanford Universitet
fra 2018 viser, at olieproduktionen i Danmark er
blandt de mest CO2-effektive i verden og har derved et af de mindste CO2-aftryk i olieindustrien.

I disse år sker der store forandringer i oliebranchen, både på globalt og nationalt plan. Forandringer i omverdenen betyder samtidig, at Nordsøfondens rolle for aktiviteterne i den danske del
af Nordsøen og udviklingen af nye felter udvides.

CSR

Samfundsansvar

CSR-politikkens fire områder

Vi arbejder ambitiøst med vores samfundsansvar
inden for de rammer, der er etableret for vores
virksomhed. Det gør vi ved at stille krav til både
os selv og vores samarbejdspartnere.

Vi tager ansvar
Den grønne omstilling er i gang, men olie og gas
vil fortsat være en væsentlig energikilde og råstof
i mange år frem. Nordsøfonden er bevidst om,
at både produktion og anvendelse af olie og gas
bidrager til klimaforandringerne.

¤ Sikkerhed
¤ Bæredygtighed
¤ Krav til leverandører
¤ Orden i eget hus
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Nordsøfondens og Nordsøenhedens redegørelse
for samfundsansvar (CSR-rapport) for 2019, jf.
årsregnskabsloven § 99a, findes på Nordsøfondens hjemmeside: nordsoefonden.dk/ansvarlighed.
Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse
med kravene i den danske årsregnskabslov om
rapportering af virksomheders samfundsansvar.
Den indeholder Nordsøfondens og Nordsøenhedens politikker for samfundsansvar, hvordan
disse omsættes til handling samt en vurdering af
de opnåede resultater.

Risici
Investeringsbeslutninger i oliebranchen er oftest
meget langsigtede, og der er derfor et stort behov for at kunne forudse og minimere risici.
Nordsøfonden arbejder med at identificere risici,
som kan påvirke muligheden for at løse vores opgave med at skabe værdi af aktiviteterne til gavn
for det danske samfund.

En afgørende faktor for denne værdiskabelse er
olie- og gasprisen, og prisernes udsving de seneste år har skabt usikkerhed i industrien. I 2019
har oliepriserne svinget mellem 53 og 74 USD
pr. tønde olie, mens markedsprisen for gas faldt
markant i løbet af 2019.
Oliebranchen har desuden i de seneste par år
været præget af ændringer i licenssammensætningerne og markante omstruktureringer, hvilket
har reduceret selskabernes fokus på at igangsætte nye projekter. Nordsøfonden oplever også, at
branchen i dag har en mere kortsigtet tilgang til
investeringer. Begge dele begrænser Nordsøfondens mulighed for at skabe værdi.
Nordsøfonden har som statsdeltager fokus på
den samlede indvinding fra det danske område.
Det sker blandt andet gennem en samtænkning
af viden og aktiviteter på tværs af licenserne,
så synergieffekter kan understøtte en optimal
udnyttelse af ressourcerne. Dette skal medvirke
til at sikre, at det danske produktionspotentiales
værdi realiseres.
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Regnskabsberetning

Forventninger til 2020

Nordsøfondens andel af produktionen i DUC i
2019 udgjorde 6,2 mio. tønder olie svarende til
17.000 tønder pr. dag. Det er et fald på 12 procent
i forhold til produktionen i 2018. Gasproduktionen
i 2019 var 5,7 mio. MWh, hvilket er 27 procent under gasproduktionen i 2018. Faldet skyldes dels
felternes naturlige produktionsfald og dels nedlukningen af Tyra feltets anlæg i september 2019.

Resultatet i 2020 vil være stærkt afhængig af
olieprisens udvikling og ligeledes påvirket af den
igangværende genopbygning af Tyra anlæggene.
I DUC forventes olie- og gasproduktionen i 2020
noget under niveauet i 2019 som følge af felternes naturlige produktionsfald og nedlukningen af
Tyra området.
Nordsøfondens investeringer i 2020 forventes at
blive omkring 1,1 mia. kr., hvilket næsten er en fordobling i forhold til 2019. Det skyldes de mange
aktiviteter omkring genopbygningen af Tyra.

Nordsøfonden sendte
i alt 1,2 mia. kr. videre
til staten i 2019
(2,4 mia. kr. i 2018)

Med en gennemsnitlig Brent oliepris i 2019 på
64 USD pr. tønde og en gennemsnitlig gaspris
på 11 Euro/MWh i samme periode blev Nordsøfondens samlede omsætning på 3,3 mia. kr.
Nordsøfonden foretager ikke finansiel afdækning
af olie- og gaspriserne. Nordsøfondens andel af
produktionsomkostningerne udgjorde 1,3 mia. kr.
I 2019 blev der i DUC udført en ny produktionsboring, og investeringen i genopbygning af Tyra
feltet var godt 600 mio. kr. Dermed var de samlede investeringer på 666 mio. kr. Nordsøfonden
har i 2019 anvendt 84 mio. kr. på efterforskningsog vurderingsaktiviteter, herunder udførelse af en
efterforskningsboring.

Produktionsomkostningerne forventes at være på
et lavere niveau end i 2019, bl.a. på grund nedlukningen af Tyra området samt færre omkostninger
til reparation og vedligeholdelse af produktionsbrønde.
Omfanget af efterforskning i 2020 er i lyset af det
kraftige fald i olieprisen og Covid-19 situationen
meget usikkert.
Alt i alt forventer Nordsøfonden med det nuværende olie- og gasprisniveau et underskud på
omkring 100 mio. kr. for 2020 opgjort før effekt af
en eventuel nedskrivningstest.
Den store udbredelse af Covid-19 og effekten
heraf på det globale olieforbrug samt konflikten
i OPEC medførte i marts 2020 et markant fald
i olieprisen. Det er på datoen for aflæggelse af
årsrapporten ikke muligt at vurdere de langsigtede konsekvenser for Nordsøfondens aktiviteter af
disse to begivenheder.

Efterfølgende begivenheder
Udover Covid-19, som omtalt ovenfor, er der ikke
konstateret efterfølgende begivenheder, som påvirker vurderingen af årsrapporten for 2019.

I Nordsøfondens regnskab indgår betalte selskabs- og kulbrinteskatter med 806 mio. kr. Der
er desuden overført 400 mio. kr. i udbytte til
staten, hvilket samlet betyder en pengestrøm på
1,2 mia. kr. til staten. Nordsøfondens nettoresultat
for 2019 blev et overskud på 565 mio. kr. mod et
overskud på 464 mio. kr. i 2018.
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Nordsøfonden for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i
regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i
forhold til tidligere år.
Opstillingsform, klassifikation og benævnelser i
resultatopgørelse (funktionsopdelt) og balance er
tilpasset Nordsøfondens særlige karakter.
Indgangsværdier for DUC-indtræden i 2012 var
baseret på en nutidsværdiberegning, som herefter er kostprisen på aktiverne (produktionsanlæg mv.) og forpligtelsen (reetablering mv.)
pr. 9. juli 2012.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i
det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt
for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til
amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden.

Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig
kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag
af den akkumulerede afskrivning af forskellen
mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle
andre valutaer anses som fremmed valuta.

Joint operations - driftsfællesskaber
Joint operations omfatter fællesopererede licenser inden for efterforskning og produktion af olie
og gas.
Joint operations indregnes ved forholdsmæssig
konsolidering af de fælles kontrollerede aktiver
og forpligtelser, klassificeret efter aktivernes og
forpligtelsernes art samt andel af de omkostninger, som er afholdt af den fælles kontrollerede
aktivitet.

Regnskabsmæssig behandling af
efterforskning og produktion
Nordsøfonden anvender ”successful effortsmetoden” ved indregning af efterforskningsomkostninger.
Efterforskningsomkostninger, som ikke direkte
kan henføres til individuelle efterforskningsbrønde, samt efterforskningsbrønde, der viser sig
at være resultatløse (tørre), omkostningsføres.
Omkostninger til øvrige efterforskningsbrønde
aktiveres licens for licens under efterforskningsaktiver og afskrives ikke.
Erhvervede andele i efterforsknings- og vurderingslicenser aktiveres som udgangspunkt licens
for licens.
Resultatet af efterfølgende vurderingsaktiviteter
vurderes for hver enkelt licens. Vurderingsbrønde
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omkostningsføres sammen med de tilhørende aktiverede efterforskningsomkostninger ved
færdiggørelsen af en brønd, medmindre resultaterne indikerer, at det er rimeligt sandsynligt, at
der er reserver, som kan udnyttes kommercielt.
Såfremt der efterfølgende ikke gennemføres
vurderingsaktiviteter, nedskrives de aktiverede
efterforskningsomkostninger.

Resultatopgørelsen

Når der er taget beslutning om en udbygningsog driftsplan for en licens, og denne er godkendt
af de relevante myndigheder, overføres efterforsknings- og vurderingsomkostningerne fra
efterforskningsaktiver til materielle anlæg under
udførelse.

I posten produktionsomkostninger indgår omkostninger til produktion og transport af olie og
gas frem til leveringspunktet. I det omfang der
sælges mindre end andelen af den producerede
olie (underløft), indregnes dette til salgspris under
periodeafgrænsningsposter (aktiv).

Når feltet er klar til at påbegynde kommerciel
produktion, overføres disse aktiverede omkostninger samt øvrige investeringer i produktionsanlæg i balancen til produktionsanlæg.

Efterforskningsomkostninger omfatter væsentligst omkostninger til geologiske og geofysiske
analyser samt resultatløse efterforskningsboringer.

Kostpris for produktionsanlæg omfatter direkte
og indirekte omkostninger medgået til felter, der
vurderes kommercielle.

Administrationsomkostninger omfatter væsentligst administrationsvederlag, omkostninger til
forsikring og rådgivning mv.

Afskrivninger påbegyndes, når feltet går i produktion. Produktionsanlæg afskrives over den
økonomiske levetid, der vurderes på basis af
produktionsforventningerne for det individuelle
felt/procescenter.

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter
renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, tidsværdireguleringen af reetableringsforpligtelser samt rentetillæg og godtgørelse
under a conto skatteordningen.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til kursen på transaktionsdagen. Gevinster og tab, der
opstår på grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster
i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.
Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Nettoomsætningen omfatter værdien af selskabets andel af olie- og gasproduktion. I det
omfang der sælges mere end andelen af den
producerede olie (overløft), reserveres herfor
til opnået salgspris i balancen under periodeafgrænsningsposter (passiv).

Skat af årets resultat omfatter det beløb, der
forventes betalt for året tillige med regulering
vedrørende tidligere år samt regulering af udskudt skat. I beløbet indgår de særlige skatter,
der betales i forbindelse med indvinding og
produktion af kulbrinter.
Udskudt skat hensættes på basis af forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og passiver. Der indregnes ikke udskudt
skat på midlertidige forskelle, der på transaktionstidspunktet ikke har effekt på hverken regnskabsmæssigt resultat eller skattepligtig indkomst. Udskudt skatteaktiv indregnes alene i den
udstrækning, det er sandsynligt, at skatteaktivet
vil kunne udnyttes gennem fremtidige skattepligtige indtægter og/eller udbetales ved licensophør.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Kostpris for produktionsanlæg mv. omfatter
direkte og indirekte omkostninger medgået til
vurderings- og produktionsbrønde samt produktionsudstyr mv. for felter, der vurderes
kommercielle. Kostpris inkluderer nutidsværdi af
skønnede omkostninger til nedtagning og bortskaffelse af aktivet samt reetablering. Afskrivning
på produktionsanlæg mv. foretages over den forventede produktionsperiode/økonomiske levetid,
der fastlægges individuelt for det enkelte felt/
procescenter.
Afskrivningsperioder for materielle anlægsaktiver
revurderes årligt.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle
anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over
det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til
afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere
end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres
som den højeste værdi af nettosalgsværdien og
kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv,
vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe
af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan
fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Råvarer og hjælpematerialer samt råolielager
måles til gennemsnitlig kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere, og indregnes under lageret.
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer
til pålydende værdi. Der nedskrives efter en
konkret vurdering af de enkelte tilgodehavender
til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under
aktiver omfatter forudbetalte omkostninger og
underløft.
Under forpligtelser indregnes hensættelse til
reetablering. Hensatte forpligtelser indregnes på
basis af et konkret skøn og til nutidsværdi. Forudsætninger for hensættelsen revurderes årligt.
En betydelig del af forpligtelsen udløses først om
20-30 år, hvorfor der er stor usikkerhed knyttet til
opgørelsen af forpligtelsen, herunder de anvendte forudsætninger - navnlig felternes økonomiske
levetid, der afhænger af den fremtidige oliepris.
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter overløft.
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.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet
netto eller samtidig.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
indregnes i balancen med det beløb, der kan
beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års
skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender
og -forpligtelser præsenteres modregnet i det
omfang, der er legal modregningsadgang, og
posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris,
som i al væsentlighed svarer til pålydende værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser Nordsøfondens
pengestrømme for året opdelt på pengestrøm fra
driften, pengestrøm vedrørende investeringer og
pengestrøm vedrørende finansiering.
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Resultatopgørelse
Note

mio. kr.

1

7

2019

2018

Nettoomsætning

3.279,7

4.382,1

Produktionsomkostninger

-1.330,3

-1.365,0

Afskrivninger på produktionsanlæg mv.

-1.061,3

-1.528,8

16,4

30,1

Bruttoresultat

904,5

1.518,4

Efterforskningsomkostninger

-83,6

-34,4

Administrationsomkostninger

-30,0

-29,5

Resultat før finansielle poster

790,9

1.454,5

14,4

19,0

-182,6

-173,5

Resultat før skat

622,7

1.300,0

Skat af årets resultat

-58,1

-836,4

564,6

463,6

Øvrige indtægter

2

3

Finansielle indtægter

4

Finansielle omkostninger

5

Årets resultat

6

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december
Aktiver

Note

mio. kr.

7

Materielle anlægsaktiver

2019

2018

3.683,4

4.886,4

1.036,1

684,4

4.719,5

5.570,8

209,3

274,9

Tilgodehavender fra olie- og gassalg

264,0

365,4

Andre tilgodehavender, inkl. hos operatører

143,6

14,0

6,3

10,1

1.252,7

733,9

1.875,9

1.398,3

859,2

825,9

2.735,1

2.224,2

7.454,6

7.795,0

Produktionsanlæg mv.
Produktionsanlæg mv. under udførelse
Anlægsaktiver i alt
Lager, råolie og reservedele
Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter
5

Udskudt skat

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

REGNSKAB

17

NORDSØFONDEN 2019

Balance 31. december
Passiver

Note

8

5

mio. kr.

2019

2018

Egenkapital jf. nedenfor

2.077,3

1.912,7

Egenkapital i alt

2.077,3

1.912,7

Hensættelse til reetablering

4.719,6

5.201,7

Hensatte forpligelser i alt

4.719,6

5.201,7

Anden gæld, inkl. til operatører

378,8

317,7

Skyldig skat

134,3

362,9

Periodeafgrænsningsposter

144,6

-

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

657,7

680,6

Gældsforpligtelser i alt

5.377,3

5.882,3

Passiver i alt

7.454,6

7.795,0

Saldo 1. januar

1.912,7

2.449,1

Årets resultat

564,6

463,6

Overført til staten

-400,0

-1.000,0

Egenkapital 31. december

2.077,3

1.912,7

Egenkapitalopgørelse

9

Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

10

Nærtstående parter og ejerforhold

11

Begivenheder efter balancedagen
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Pengestrømsopgørelse
Note

mio. kr.

2019

2018

790,9

1.454,5

1.061,3

1.528,8

47,6

182,7

-805,5

-1.429,0

Renteindbetalinger

13,1

14,6

Renteudbetalinger

-0,2

-0,5

Pengestrøm fra driftsaktivitet

1.107,2

1.751,1

Investering i materielle anlægsaktiver

-665,5

-669,1

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

-665,5

-669,1

Overført til staten

-400,0

-1.000,0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

-400,0

-1.000,0

41,7

82,0

825,9

749,2

-8,4

-5,3

859,2

825,9

Resultat før finansielle poster
Af- og nedskrivninger
Ændring i driftskapital mv.
5

Betalte skatter

Årets pengestrømme
Likvider 1. januar
Kursregulering vedrørende likvider
Likvide beholdninger 31. december
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Noter til årsregnskabet
Note

mio. kr.

1

Nettoomsætning

2019

2018

Salg af olie

2.844,0

3.285,0

Salg af gas

435,7

1.097,1

3.279,7

4.382,1

12,8

14,2

Renteindtægter i joint ventures

0,3

0,4

Valutakursregulering mv.

1,3

4,4

14,4

19,0

Nordsøfondens omsætning omfatter fondens andel
af olie- og gasproduktion i den danske sektor.

Nettoomsætning
2

Administrationsomkostninger
Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden og oppebærer et vederlag herfor.
Vederlaget fra Nordsøfonden fastlægges på finansloven og er omkostningsført i
fondens regnskab for 2019 med 30,0 mio. kr. (29,5 mio. kr. i 2018). Aflønning af
direktion og andre ansatte, lokaleomkostninger mv. afholdes af Nordsøenheden
og indgår derfor ikke i regnskabet for Nordsøfonden. Dog betales et administrationsvederlag fra Nordsøfonden til Nordsøenheden for dennes varetagelse af
disse funktioner, heraf udgør direktionsvederlag 1,7 mio. kr. (1,7 mio. kr. i 2018)
og bestyrelsesvederlag 1,2 mio. kr. (1,2 mio. kr. i 2018).
Rigsrevisionen opkræver ikke honorar for udført revision.

3

Finansielle indtægter
Renteindtægter i bank

Total
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Noter til årsregnskabet
Note

mio. kr.

4

Finansielle omkostninger

2019

2018

182,2

173,0

Renteudgifter i joint ventures mv.

0,2

0,5

Valutakursreguleringer mv.

0,2

-

182,6

173,5

543,5

1.412,9

57,0

-163,0

-575,8

-466,2

Regulering af tidligere års skat

33,4

52,7

Årets skat i alt

58,1

836,4

Beregnet kulbrinteselskabsskat

297,8

616,9

Beregnet kulbrinteskat

245,7

796,0

Regulering af udskudt kulbrinteselskabsskat

-212,4

-302,9

Regulering af udskudt kulbrinteskat

-306,4

-326,3

Regulering af tidligere års skat

33,4

52,7

I alt

58,1

836,4

Renteelement vedrørende reetableringsforpligtigelser

Total
5

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets regulering af udskudt skatteaktiv, jf. nedenfor
Årets regulering af udskudt skattepassiv, jf. nedenfor

Der specificeres således:
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Noter til årsregnskabet
2019

Årets
regulering

2018

771,1

-22,3

793,4

Kulbrinteskat

1.202,9

-34,7

1.237,6

I alt aktiv

1.974,0

-57,0

2.031,0

Kulbrinteselskabsskat

-235,8

234,7

-470,5

Kulbrinteskat

-485,5

341,1

-826,6

I alt passiv

-721,3

575,8

-1.297,1

1.252,7

518,8

733,9

2019

2018

Saldo 1. januar

362,9

326,4

Skat af årets resultat

543,5

1.412,9

-805,5

-1.429,0

33,4

52,7

134,3

362,9

Note

mio. kr.

5

Udskudt skat
Aktiv vedr. reetableringsforpligtigelser mv.*)
Kulbrinteselskabsskat

Passiv vedr. forskelsværdier mellem regnskabs- og
skattemæssige værdier af anlægsaktiver

Netto udskudt skat

*) Skatteaktivet medtages, så det alene afspejler forventet
udnyttelse eller udbetaling af kulbrinteskattedelen af aktivet,
der vil kunne udløses ved licensophør.

Skyldig skat

Betalt skat
Regulering af tidligere års skat
Skyldig skat 31. december
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Noter til årsregnskabet
Note

mio. kr.

6

Forslag til resultatdisponering

2019

2018

Årets resultat

564,6

463,6

Overført resultat (under egenkapital)

564,6

463,6

Produktionsanlæg mv.
under udførelse

Produktionsanlæg mv.

I alt

Kostpris 1. januar 2019

684,4

28.449,8

29.134,2

Tilgang i årets løb

416,3

-206,3

210,0

Overførsel

-64,6

64,6

-

1.036,1

28.308,1

29.344,2

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019

-

23.563,4

23.563,4

Periodens afskrivninger

-

1.061,3

1.061,3

Af- og nedskrivninger 31. december 2019

-

24.624,7

24.624,7

1.036,1

3.683,4

4.719,5

Note

mio. kr

7

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 31. december 2019

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019
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Noter til årsregnskabet
Note

mio. kr.

8

Hensættelse til reetablering

2019

2018

Reetableringsforpligtigelse 1. januar

5.201,7

4.951,0

Årets afholdte reetableringsomkostninger

-208,8

-

182,2

173,0

Regulering af forpligtelse*)

-455,5

77,7

Reetableringsforpligtelse 31. december

4.719,6

5.201,7

Årets ændring i nutidsværdi

*) Regulering i 2018 og 2019 som følge af dels ændret skøn over omkostninger
til reetablering samt tilgang af nye anlæg.
Af den samlede forpligtelse forventes 0,5 mia. kr. (0,9 mia. kr. i 2018) at forfalde om 2-5 år, mens den resterende del forventes at forfalde om mere end 5 år.

9

Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser
Der påhviler Nordsøfonden arbejdsforpligtelser i henhold til licenser til efterforskning og indvinding af kulbrinter udstedt af klima-, energi- og forsyningsministeren. Nordsøfonden hæfter solidarisk med de øvrige rettighedshavere for
eventuelle erstatningskrav og for opfyldelsen af forpligtelser over for staten i
henhold til licenser til efterforskning og indvinding.
Nordsøfonden hæfter solidarisk med de øvrige partnere i Dansk Undergrunds
Consortium og andre licenser over for operatøren for kontrakter om feltudbygning, indchartering af borerigge mv. under aftaler indgået af operatøren.

10

Nærtstående parter og ejerforhold
Nordsøfonden er en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser. Nordsøfondens nærtstående parter er hermed andre statslige
enheder. For oplysninger om administrationens vederlag, direktionsvederlag og
bestyrelsesvederlag, se note 2.

11

Begivenheder efter balancedagen
Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget
beslutning om at ”lukke landene ned”, får stor betydning for verdensøkonomien
og herunder olie- og gaspriserne fremadrettet. Ledelsen anser konsekvenserne
af Covid-19 som en begivenhed, der er opstået efter balancedagen (31. december 2019), og udgør derfor en ikke-regulerende begivenhed for virksomheden.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre størrelsen af den negative påvirkning af Covid-19 for Nordsøfonden, i øvrigt henvises til ledelsesberetningens afsnit om forventninger til 2020 på side 10 i årsrapporten.
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Ledelsespåtegning
Som bestyrelse og direktion for Nordsøenheden,
der er ansvarlig for administrationen af Nordsøfonden, har vi dags dato godkendt årsrapporten
for regnskabsåret 2019 for Nordsøfonden.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede
regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende
billede af Nordsøfondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af
resultatet af Nordsøfondens aktiviteter og pengestrømme for 2019.

Norsøfondens aktiviteter og økonomiske forhold,
årets resultat og finansielle stilling.
Det er ligeledes vor opfattelse, at der er etableret
forretningsgange og interne kontroller, der i videst
muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er
omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse
med love, andre forskrifter samt indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. Det er endelig vor opfattelse, at forvaltningen i 2019 er varetaget på en
økonomisk hensigtsmæssig måde.
Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til erhvervsministerens
godkendelse.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i
København, den 16. april 2020

Anna Birgitta B. Jacobsen
Direktør, Nordsøenheden

Nordsøenhedens bestyrelse

Henrik Michael Normann
Formand

Karsten Sivebæk Knudsen
Næstformand

Birgitte Brinch Madsen

Christian Herskind Jørgensen

Mads Bo Keis Andersen

Sanne Weidner

Søren Houman
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Revisionspåtegninger
Den interne revisors
påtegning
Til erhvervsministeren

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Nordsøfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019
samt af resultatet af Nordsøfondens aktiviteter
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2019 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Nordsøfonden
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse
med internationale standarder for revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt
standarderne for offentlig revision. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors
ansvar for revisionen af regnskabet".
Vi er uafhængige af Nordsøfonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for
revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen
er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet
i overensstemmelse med årsregnskabslovens
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet
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 nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen
ansvarlig for at vurdere Nordsøfondens evne til
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
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udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere Nordsøfonden,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Nordsøfondens interne kontrol.

Revisors ansvar for revisionen af
regnskabet

•

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

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om Nordsøfondens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der
er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at Nordsøfonden ikke længere
kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation,
struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet
afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives
et retvisende billede heraf.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for,
om regnskabet 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,
samt standarderne for offentlig revision, altid
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som brugerne træffer
på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder for revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
samt standarderne for offentlig revision, foretager
vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl,
udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om
blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen.
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Erklæring i henhold til anden
lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for,
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af Nordsøfonden. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for
at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte em-

ner i overensstemmelse med standarderne for
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er
i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne
udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse.

København, den 16. april 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Gert Fisker Tomczyk
Statsautoriseret revisor
mne9777

Kim Danstrup
Statsautoriseret revisor
mne32201
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Revisionspåtegninger
Den uafhængige revisors
påtegning

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

Til erhvervsministeren
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Nordsøfonden
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Nordsøfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019
samt af resultatet af Nordsøfondens aktiviteter
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2019 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse
med standarderne for offentlig revision. Revisionen udføres på grundlag af rigsrevisorloven,
§ 2, stk. 1, nr. 3 (jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af
19. januar 2012) samt lov om Nordsøenheden og
Nordsøfonden. Vores ansvar ifølge standarderne
for offentlig revision er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Rigsrevisionens ansvar
for revisionen af årsregnskabet”.
Rigsrevisor er uafhængig af Nordsøfonden i overensstemmelse med rigsrevisorloven § 1, stk. 6.

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 nødvendig 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 Nordsøfondens 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 Nordsøfonden, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.

Rigsrevisionens 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 standarderne for offentlig revision,
jf. lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden, altid
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision,
jf. lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

•

•

•

oner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Nordsøfonden ikke
længere kan fortsætte driften.

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,
udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Nordsøfondens interne kontrol.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis,
som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om Nordsøfondens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusi-

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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om
blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabslovens regler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i
overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation
i ledelsesberetningen.
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Erklæring i henhold til anden
lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig
for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at
etablere systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for

offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er
i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften af de virksomheder, der er omfattet af
årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne
udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse.

København, den 16. april 2020
Rigsrevisionen
CVR-nr. 77 80 61 13

Lone Lærke Strøm
Rigsrevisor

Marie Katrine Bisgaard Lindeløv
Kontorchef
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Licenser med deltagelse af
Nordsøfonden, marts 2020
Vurdering, udbygning eller produktion
Licens

Tildelingsår

Operatør

1/62

DUC

1962/2012

Total E&P Danmark A/S

5/06

Ravn, Hibonite

2006

Wintershall Noordzee B.V.

12/06

Broder Tuck, Lille John

2006

Dana Petroleum Denmark B.V.

4/98
3/09

Solsort Unit

1998/2009

INEOS E&P A/S

Licens

Tildelingsår

Operatør

1/06

2006

INEOS E&P A/S

8/06b

2006

Total E&P Danmark A/S

2/16

2016

Wintershall Noordzee B.V

4/16

2016

Dana Petroleum Denmark B.V.

6/16*

2016

Hess Denmark ApS

9/16

2016

Wintershall Dea International AG

11/16

2016

Ardent Oil (Denmark) S.A.

Efterforskning

Nordsøfonden deltager med 20 procent i alle licenser undtagen i licens 5/06, hvor andelen er
36,36 procent og i Solsort Unit, hvor andelen er 18,44 procent.
* Licensen er under tilbagelevering.
Flere detaljer om licenserne kan findes på www.nordsoefonden.dk/licenser
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Licenser vest for 6°15’ Ø
Licens med deltagelse af Nordsøfonden

Licenser med skraveringer er afgrænset i dybden

Eneretsbevillingen med 20 procent
deltagelse af Nordsøfonden i DUC
Licens uden deltagelse af Nordsøfonden

6°15' Ø

Marts 2020
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Oplysninger om
Nordsøenheden

Nordsøenheden (selvstændig offentlig virksomhed)
Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 26 57 50
Hjemmeside: www.nordsoeenheden.dk
CVR-nr: 31 41 22 42
Hjemstedskommune: København

Regnskabsperiode: 1. januar 2019 - 31. december 2019, 6. regnskabsår
Direktion:

Anna Birgitta B. Jacobsen

Bestyrelse:
Henrik Michael Normann (formand)
		
Karsten Sivebæk Knudsen (næstformand)
		
Birgitte Brinch Madsen
		
Christian Herskind Jørgensen
		
Mads Bo Keis Andersen
		Sanne Weidner
		Søren Houman
Revision:
		

Rigsrevisionen (ekstern revisor) og PricewaterhouseCoopers,
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (intern revisor)

Bestyrelsen har i 2019 afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og to
ekstraordinære bestyrelsesmøder.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet

Forventninger til 2020

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig
virksomhed, der har til opgave at administrere
Nordsøfonden.

I 2020 skal Nordsøenheden fortsat gennem
produktion af olie og gas være med til at sikre
forsyningen af energi og råstoffer samt skaffe
indtægter til statskassen.

Nordsøenhedens indtægter består af et administrationsvederlag fra Nordsøfonden, der fastlægges i den årlige finanslov.
Nordsøenhedens opgave er at skabe værdi ved at
bidrage til at udnytte ressourcerne bedst muligt.
Opgaven løses ved at drive en rentabel forretning
og fremme en langsigtet indvinding af olie og gas
fra den danske del af Nordsøen. Dette er med til
at sikre et godt udbytte af Nordsøfondens licenser.
Staten ejer Nordsøenheden, og ejerskabsud
øvelsen varetages af erhvervsministeren.

Udvikling i året
I 2019 har Nordsøenheden ud over de løbende
opgaver i relation til Nordsøfonden især lagt en
stor indsats i arbejdet vedrørende genopbygningen af Tyra feltets anlæg.

En væsentlig del af Nordsøenhedens ressourcer
vil fortsat blive anvendt til arbejdet med at sikre
en fremdrift i genopbygning af Tyra feltet. Der
udover vil der skulle arbejdes med modning af
andre projekter i DUC. Der vil samtidig blive prioriteret ressourcer til at sikre fremdriften i arbejdet i Nordsøfondens andre licenser, herunder at
nyttiggøre Nordsøfondens erfaringer, tværgående
viden samt egne geologiske og geofysiske vurderinger.
Udbredelsen af Covid-19 i begyndelsen af 2020
forventes ikke at påvirke Nordsøenhedens drift og
resultat væsentligt.

Efterfølgende begivenheder
Der er ikke konstateret efterfølgende begiven
heder, som påvirker vurderingen af årsrapporten
for 2019.

Nordsøenhedens resultat for 2019 blev et overskud på 4.053 tkr. mod et overskud på 2.941 tkr.
i 2018.
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Nordsøenheden for 2019 er
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i
regnskabsklasse B.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster
i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.
Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Opstillingsform, klassifikation og benævnelser i resultatopgørelse og balance er tilpasset
virksomhedens særlige karakter.

Nordsøenheden er ikke skattepligtig af sin
aktivitet, hvorfor der ikke indgår skatter i regn
skabet.

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i
det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt
for at opnå årets indtjening, herunder afskriv
ninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser
samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har
været indregnet i resultatopgørelsen.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Indtægterne omfatter alene administrations
vederlag vedrørende administrationen af Nordsøfonden, som fastsættes ved lov.
Administrationsomkostninger omfatter væsentligst lønninger, kontorhold samt omkostninger til
rådgivning, faglige fora mv.
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter
renter samt realiserede og urealiserede valutakursreguleringer.

Balancen

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle
andre valutaer anses som fremmed valuta.

Tilgodehavender og kortfristet gæld indregnes i
balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til kursen på transaktionsdagen. Gevinster og tab, der
opstår på grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver
omfatter afholdte forudbetalte omkostninger
vedrørende væsenligst forsikringsmægler.
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Resultatopgørelse
Note

1

t. kr.

2019

2018

Administrationsvederlag

30.000

29.500

Indtægter i alt

30.000

29.500

Administrationsomkostninger

25.914

26.549

Resultat før finansielle poster

4.086

2.951

33

10

4.053

2.941

Finansielle omkostninger
Årets resultat

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december
Aktiver

Note

t. kr.

2019

2018

459

474

Periodeafgrænsningsposter

1.001

1.190

Tilgodehavender i alt

1.460

1.664

Likvide beholdninger

22.010

17.269

Omsætningsaktiver i alt

23.470

18.933

Aktiver i alt

23.470

18.933

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender
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Balance 31. december
Passiver

Note

3

t. kr.

2019

2018

Egenkapital

18.753

14.700

Egenkapital i alt

18.753

14.700

Leverandører af vare- og tjenesteydelser

1.882

1.508

Anden gæld

2.835

2.725

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

4.717

4.233

Gældsforpligtelser i alt

4.717

4.233

23.470

18.933

Gæld

4

Passiver i alt

5

Medarbejderforhold

6

Nærtstående parter og ejerforhold
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Noter til årsregnskabet
Note

t. kr.

1

Finansielle omkostninger

2

3

2019

2018

Renteudgifter

33

10

Total

33

10

Årets resultat

4.053

2.941

Overført resultat (under egenkapital)

4.053

2.941

14.700

11.759

4.053

2.941

18.753

14.700

1.916

1.856

919

869

2.835

2.725

Forslag til resultatdisponering

Egenkapital (overført resultat)
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

4

Anden gæld
Feriepengeforpligtigelse
Andet
Anden gæld i alt
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Noter til årsregnskabet
Note

t. kr.

5

Medarbejderforhold

2019

2018

11.643

11.999

1.928

1.952

-

-

13.571

13.951

1.692

1.664

Henrik Normann - formand (10/2014)

370

363

Karsten Knudsen - næstformand (10/2014)

160

157

Berit Rynning (10/2014 - 4/2018)

-

40

Birgitte Brinch Madsen (10/2014)

132

130

Christian Herskind (10/2014)

132

130

Mads Andersen (10/2014)

132

130

Sanne Weidner (10/2014)

132

130

Søren Houman (4/2018)

132

90

1.190

1.170

Antal ansatte har i 2019 gennemsnitligt udgjort 18 personer
(19 personer i 2018)
De samlede personaleomkostninger er indregnet under
administrationsomkostninger og udgør:
Løn og gager
Pension
Andre omkostninger til social sikring
I alt
Af ovenstående udgjorde løn og vederlag til direktionen

Herudover udgør vederlag til bestyrelsen:

I alt
6

Nærtstående parter og ejerforhold
Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed. Nordsøenhedens
nærtstående parter er hermed andre statslige enheder. Transaktioner med
nærtstående parter omfatter administrative ydelser på markedsvilkår.

REGNSKAB

45

NORDSØENHEDEN 2019

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2019.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede
regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende
billede af Nordsøenhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt
resultatet af Nordsøenhedens aktiviteter i året.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i

Nordsøenhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling.
Det er ligeledes vor opfattelse, at der er etableret
forretningsgange og interne kontroller, der i videst
muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er
omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse
med love, andre forskrifter samt indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. Det er endelig vor opfattelse, at forvaltningen i 2019 er varetaget på en
økonomisk hensigtsmæssig måde.
Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til erhvervsministerens godkendelse.

København, den 16. april 2020

Anna Birgitta B. Jacobsen
Direktør, Nordsøenheden

Nordsøenhedens bestyrelse

Henrik Michael Normann
Formand

Karsten Sivebæk Knudsen
Næstformand

Birgitte Brinch Madsen

Christian Herskind Jørgensen

Mads Bo Keis Andersen

Sanne Weidner

Søren Houman
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Revisionspåtegninger
Den interne revisors
påtegning
Til erhvervsministeren

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver
et retvisende billede af Nordsøenhedens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2019 samt af resultatet af Nordsøenhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Nordsøenheden
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse
med internationale standarder for revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt
standarderne for offentlig revision. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors
ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af Nordsøenheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen
er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet
i overensstemmelse med årsregnskabslovens
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet
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 nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen
ansvarlig for at vurdere Nordsøenhedens evne til
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
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udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere Nordsøenheden,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Nordsøenhedens interne kontrol.

Revisors ansvar for revisionen af
regnskabet

•

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

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om Nordsøenhedens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der
er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at Nordsøenheden ikke længere
kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation,
struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet
afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives
et retvisende billede heraf.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for,
om regnskabet 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,
samt standarderne for offentlig revision, altid
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som brugerne træffer
på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder for revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
samt standarderne for offentlig revision, foretager
vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl,
udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om
blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig
for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
Nordsøenheden. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte em-

ner i overensstemmelse med standarderne for
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er
i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne
udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse.

København, den 16. april 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Gert Fisker Tomczyk
Statsautoriseret revisor
mne9777

Kim Danstrup
Statsautoriseret revisor
mne32201
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Revisionspåtegninger
Den uafhængige revisors
påtegning

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

Til erhvervsministeren
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Nordsøenheden
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn
skabet u
 darbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver
et retvisende billede af Nordsøenhedens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2019 samt af resultatet af Nordsøenhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse
med standarderne for offentlig revision. Revisionen udføres på grundlag af rigsrevisorloven, 
§ 2, stk. 1, nr. 3 (jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af
19. januar 2012) samt lov om Nordsøenheden og
Nordsøfonden. Vores ansvar ifølge standarderne
for offentlig revision er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Rigsrevisionens ansvar
for revisionen af årsregnskabet”.
Rigsrevisor er uafhængig af Nordsøenheden i
overensstemmelse med rigsrevisorloven § 1,
stk. 6.

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 nødvendig 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 Nordsøenhedens 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 Nordsøenheden, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.

Rigsrevisionens 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 standarderne for offentlig revision,
jf. lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden, altid
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision,
jf. lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

•

•

•

baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at Nordsøenheden ikke længere
kan fortsætte driften.

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,
udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektivi
teten af Nordsøenhedens interne kontrol.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis,
som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om
der på grundlag af det opnåede revisions
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om Nordsøenhedens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er

Tager vi stilling til den samlede præsentation,
struktur og indhold af årsregnskabet, her
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transak
tioner og begivenheder på en sådan måde, at
der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om
blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på
anden måde synes at indeholde væsentlig fejl
information.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabslovens regler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i
overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation
i ledelsesberetningen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig
for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at
etablere systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision

efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er
i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften af de virksomheder, der er omfattet af
årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne
udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse.

København, den 16. april 2020
Rigsrevisionen
CVR-nr. 77 80 61 13

Lone Lærke Strøm
Rigsrevisor

Marie Katrine Bisgaard Lindeløv
Kontorchef
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Den danske
produktion af olie
og gas styrker
vores forsyningssikkerhed

