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Verdo a/s 

Verdo arbejder målrettet på at blive Danmarks grønneste 

og mest effektive energiselskab. Vores ambition er at 

udvikle de mest profitable løsninger inden for produktion 

og levering af grøn energi – også internationalt.

Verdo producerer og distribuerer både el, vand 

og varme. Desuden har vi konkurrencedygtige 

kompetencer inden for telefoni og internet, VVs- 

og el-installation, energirådgivning, alarm og 

sikring samt produktion og salg af biobrændsel 

i Danmark, England og skotland. Endvidere har 

vi aktiviteter i Norge og UsA.

Verdos cirka 500 medarbejdere omsætter 

årligt for omkring 2,4 milliarder kroner.
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rekord resultat  
i et presset marked

det giver mening at 
kombinere vores 
solide fundament 
i randers med et 
internationalt 
udsyn og fokus 
på grøn energi

Med en omsætning på 2,4 mia. danske kroner, et 

resultat af primær drift (EBITDA) på 260 mio. danske 

kroner og et resultat før skat på 61 mio. danske kroner 

blev 2012 et rekordår, hvor Verdo endnu engang øgede 

både top- og bundlinjen i et marked præget af krise. 

selvom vi også havde udfordringer i årets løb, skabte 

største delen af vores divisioner gode resultater, hvilket 

er meget tilfredsstillende. 

De gode takter beviser, at det giver mening at kombinere 

vores solide fundament i randers med et nationalt og  

internationalt udsyn og fokus på grøn energi. Det er 

blandt andet handlen med biomasse i udlandet, der er 

med til at fastholde lave priser på el, vand og varme for 

kunderne. Vores målrettede indsats betyder, at vi har 

kunnet fastholde fjernvarmeprisen igennem fire år og 

enten har kunnet reducere eller fastholde priserne på 

vand og el, hvilket ikke er det typiske billede i Danmark. 

Vores målrettede satsning på grøn energi betyder, at vi 

fastholder arbejdspladser og på sigt skaber endnu flere. 

samtidig viser væksten i et presset marked, at det giver 

kommerciel gevinst at opføre sig ordentligt og have en 

klar vision samt et fasttømret værdigrundlag. I Verdo 

Handel var en af de store begivenheder ankomsten af 

de første leveringer af biomasse fra Ghana. selvom en 

enkelt last desværre gav lugtgener, som vi siden har fået 

elimineret, skabte det stor stolthed at se det første skib 

sejle ind efter mange måneders forberedelser. For året 

som helhed øgede vi vores indtjening inden for handel 

med brændsler.

For Verdo Produktion var 2012 året, hvor vi overtog 

Grenaa Kraftvarmeværk og samtidig nåede de aller-

sidste procenter, så kraftvarmeværket i randers nu 

er fuldt biomassefyret. I Verdo 

Forsyning bød året på en top-

placering til Verdo randers 

El-net i de danske elselskabers 

årlige sammenligning af effek-

tivitet og forsyningssikkerhed, 

og vi oplevede øget tilgang af 

fjernvarmekunder i erhvervs-

segmentet.

Verdo Tele oplevede markant 

vækst i salget af fibernet, og for 

Verdo Entreprise stod året på et 

boom i installationer af solcelle-

anlæg til primært private. Verdo 

renewables er så småt ved 

at komme på rette spor efter 

branden forrige år, selvom der 

fortsat er store udfordringer, 

og resultatet ikke har været 

tilfredsstillende. Det ser dog ud 

til at lysne i 2013.

I 2013 forventer vi fortsat vækst 

i Verdo. Energimarkedet bliver 

stadig mere konkurrenceudsat, 

og logikken er; hvis ikke man 

vækster, sakker man bagud. 

Derfor er nøgleordene fortsat 

vækst i grønne løsninger, inter-

nationalisering, effektivisering 

og kundefokus. Målet er at blive 

en af de absolut førende danske 

energiaktører – med en solid 

base i randers.

Leder
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koncernoVersigt

søren fischer

Bestyrelsesformand

kim frimer

Adm. dir.

kim frimer
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søren fischer

Bestyrelsesformand

pia maach møller

Hr-chef

niels rasmussen

Fabrikschef

bent Hede

Cand. jur.

tom bøttern Hansen

Medarbejderrepræsentant

Fuldmægtig

Jan Holst

Medarbejderrepræsentant

Områdechef

søren sørensen 

Direktør
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 bestyrelse 2012

LedeLsesPÅtegning

kim frimer

Adm. dir.

Efter repræsentantskabs- og bestyrelsesvalg i 2010, 
består den nuværende bestyrelse af:

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 

årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2012 for Verdo A/s. Årsrapporten er afl agt i overensstemmel-

se med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at kon-

cernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede 

af koncernens og selskabets aktiver, passiver og fi nansielle 

stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncer-

nens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme 

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

kim frimer

Camilla dam rasmussen

Medarbejderrepræsentant 

servicemontør

arne erikslev

Forsikringsmægler

Henrik gade brendborg

Medarbejderrepræsentant

Områdechef

erik busk Jensen 

Adm. dir.

ejvind Clemmensen

Næstformand
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HoVedtaL FinanciaL and oPerating data

beløb i tdkk 2012 2011 2010 2009 2008 amounts in tdkk

Nettoomsætning 2.429.995 2.283.435 1.547.767 1.386.247 1.563.519 Net turnover

Index 155 146 99 89 100 Index

EBITDA 260.123 238.344 227.851 175.504 161.076 EBITDA

Index 161 148 141 109 100 Index

Resultat af primær drift 121.427 108.099 107.647 80.936 81.540 Operating profit

Index 149 133 132 99 100 Index

Resultat af finansielle poster -60.043 -52.896 -64.240 -38.667 -18.622 Results from net financials

Index 322 284 345 208 100 Index

Resultat før skat 61.384 55.203 43.407 42.269 62.918 Pretax profit

Index 98 88 69 67 100 Index

Årets resultat 42.978 51.942 43.011 39.853 57.262 Profit for the year

Index 75 91 75 70 100 Index

balance balance sheet

Samlede aktiver 3.312.918 3.336.465 3.122.692 2.983.539 2.771.731 Total assets

Index 120 120 113 108 100 Index

Investering i materielle anlægsaktiver 144.345 163.618 243.832 273.464 616.995 Investment in tangible assets

Index 23 27 40 44 100 Index

Egenkapital 1.256.609 1.257.146 1.266.077 1.229.863 1.152.591 Equity

Index 109 109 110 107 100 Index

Likviditet Liquidity

Nettopengestrøm fra: Net cash flow from:

Driften 109.996 250.436 239.691 72.008 87.971 Operations

Investeringer -86.640 -174.355 -244.622 -270.448 -611.595 Investments

Finansiering -41.090 372.999 -35.380 158.634 109.735 Financing

Årets likviditetsvirkning -17.734 449.080 -40.311 -39.806 -413.889 the year's effect on cash flow
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nøgLetaL key FigUres

beløb i tdkk 2012 2011 2010 2009 2008 amounts in tdkk

Bruttomargin 24,4% 23,9% 32,3% 31,3% 26,5% Gross margin ratio

EBITDA-margin 10,7% 10,4% 14,7% 12,7% 10,3% EBITDA margin

Finansiel gearing  4,9  5,3  5,8  7,4  6,6 Financial gearing

Egenkapitalens forrentning 3,4% 4,1% 3,4% 3,3% 5,1% Return on equity

Soliditetsgrad 37,9% 37,7% 40,5% 41,2% 41,6% Solvency ratio

beregning aF nøgLetaL

 

caLcULation oF key FigUres

Bruttomargin
Bruttoresultat / gross profit * 100

Gross margin ratio
Nettoomsætning / Net turnover

EBITDA-margin
EBITDA * 100

EBITDA margin
Nettoomsætning / Net turnover

Finansiel gearing (gæld / EBITDA) 
Nettorentebærende gæld / Net interest-bearing debt

Financial gearing (debt / EBITDA)
EBITDA

Egenkapitalens forrentning
Ordinært resultat efter skat / income from ordinary activities after tax* 100

Return on equity
Gennemsnitlig egenkapital / Average equity

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo / Equity at the end of the year * 100

Solvency ratio
Samlede aktiver / Total assets

definitioner:

Bruttoresultat er nettoomsætning  

fratrukket direkte omkostninger.

EBITDA er resultat før afskrivninger.

Nettorentebærende gæld er rentebærende 

forpligtelser fratrukket rentebærende 

aktiver.

definitions:

Gross profit is the net turnover with 

direct expenses deducted.

EBITDA is the result before deprecia-

tion.

Net interest-bearing debt is interest-

bearing obligations with the deduction 

of interest-bearing assets.

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens anbefalinger:
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LedeLsesinterView

Adm. direktør Kim Frimer fra Verdo ser tilbage på et år, 

der med et resultat af primær drift (EBITDA) på 260 mio. 

danske kroner og et resultat før skat på 61 mio. danske 

kroner bød på endnu et økonomisk rekordresultat i en tid 

med krise og svære markedsforhold. Direktøren vil dog 

mest huske 2012 som et år, der stod i det grønnes tegn.

- Året var uden tvivl det grønneste nogensinde i Verdo. 

Vores kraftvarmeværk i randers fik øget biomassefyring 

fra 98 til 100 procent og er nu fuldt biomassefyret. Vi fik 

vores første leveringer af træflis med skib fra Ghana, og 

vi satte turbo på solcelleinstallationerne. samtidig har 

vi cementeret vores position som en af Europas førende 

distributører af biomasse, siger Kim Frimer. 

godt købmandsskab

Årsagen til den grønne succes er ifølge direktøren, at 

Verdo ikke satser på grønne løsninger med bind for 

øjnene. Det skal også være en god forretning. som an-

svarligt energiselskab opruster Verdo desuden inden for 

alternative energiformer, fordi jordens fossile brændsler 

er begrænsede. Dermed bliver bæredygtighed et vigtigt 

tema.

- Vores import af træflis fra Ghana er et godt eksempel 

på, hvordan vi tænker grønt i Verdo. Den afrikanske 

træflis fra gummitræer er på én gang en god forretning 

for Verdo og ansvarlig over for miljøet. Gummiproduk-

tionen er fuldt udnyttet og træerne dermed pensioneret 

fra deres egentlige formål, inden de flises og fragtes til 

Danmark. Ikke mindst forurener flisen ved afbrænding 

væsentlig mindre end kul. Vi kombinerer godt køb-

mandsskab med bæredygtighed, siger Kim Frimer.

ingen prisstigninger

Indtjeningen på blandt andet handel med biomasse 

betyder, at Verdo i årets løb har kunnet fastholde eller 

nedsætte kundernes priser på varme og el i en tid, hvor 

energiafgifterne stiger, og mange konkurrenter sætter 

priserne op. På varme er prisen endda holdt i ro for 

fjerde år i træk.

- Det er blandt andet overskuddet fra handlen med 

biomasse i udlandet, som gør, at vi kan fastholde 

forsyningspriserne og endda nedsætte nogle af dem 

for vores lokale kunder i randers, Hobro og Hillerød. 

Det giver store fordele, at vi har sideordnede aktiviteter, 

der supplerer den klassiske forsynings-

virksomhed og bidrager med indtjening og 

arbejdspladser, siger Kim Frimer.  

grøn varme i grenaa 

Den grønne satsning i Verdo fortsætter 

ufortrødent. Verdo købte i 2012 Grenaa 

Kraftvarmeværk, og 2013 bliver året, hvor 

det bliver afdækket, om også Grenaa-

værket har mulighed for at hente de sidste 

procenter for at være fuldt biomasse-

fyret. Verdo sætter også turbo på salget af 

solcelleinstallationer til virksomheder og det 

offentlige, ligesom salget af varmepumper 

og træpillefyr intensiveres. 

- Vores plan er at fokusere og blive endnu 

bedre til det, vi er gode til. Det er i høj grad 

solceller og biomasse, hvor vi har kompeten-

cer i verdensklasse. Konkret vil vi intensivere 

vores internationale handel med biomasse i 

det kommende år, og blandt andet overvejes 

etablering af et kontor i Østen og en forstær-

ket distribution i Italien, siger Kim Frimer. 

ingen vindenergi

Til gengæld bliver vindenergi ikke et område, 

som koncernen vil gå mere ind i.

- Vores mission er at skabe grøn energi, 

men det betyder ikke, at vi skal have hele 

paletten. så vindenergi bliver ikke noget, vi 

vil satse målrettet på. Til gengæld under-

søger vi de langsigtede perspektiver i Verdo 

Hydrogen i forhold til udvikling af grønne 

energiløsninger. For Verdo renewables var 

2012 et udfordrende år, hvor 2013 allerede 

ser væsentlig lysere ud, slutter Kim Frimer. 

Udover fortsat fokus på grønne løsninger 

kommer 2013 i høj grad til at handle om 

effektivisering, kundefokus og øget salg. 

Det tværgående IT-funderede projekt, Work 

smarter, skal blandt andet øge effektiviten 

og kvaliteten af de interne processer, lige-

som der er igangsat et arbejde for at skabe 

en mere kundefokuseret kultur. 

er en god forretning
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LedeLsesinterView

vi kombinerer 
godt købmands-
skab med bære-

dygtigHed
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Vi vil skabe profitabel  
organisk vækst 
gennem

• Tilfredse kunder

•  salg og effektivitet

mission

• respekt og tillid

• Kundefokus

• Effektivitet

• Mod

• Loyalitet

værdier

vision
Vi skaber grøn energi

strategi 
visioner

Verdo har en gennemtænkt 

strategi, vision, mission og 

en række værdier, som kort og 

enkelt udtrykker præcis det, som 

Verdo står for og arbejder for. 

strategi med klare mål

I strategien for perioden 2010-2013 

har vi en målsætning om at nå en sam-

let omsætning på 3 mia. danske kroner  

– og opnå et driftsresultat på 300 mio. 

danske kroner før renter og afskrivninger 

(resultat af primær drift (EBITDA). Det stiller 

store krav til vores organisation. Verdo skal 

fortsat være en lønsom aktør i den danske 

energisektor, der på forretningsmæssige vilkår 

skaber resultater. 

værdier i spil

Det er vigtigt, at alle medarbejdere kender Verdos mål 

og strategi 3i13 – og for at nå  derhen er det endnu 

vigtigere, at vi alle trækker i samme retning. Verdo 

skal derfor være  en værdiorienteret virksomhed, hvor vi 

arbejder sammen om at nå vores fælles mål.  Værdierne 

er helt afgørende for de valg vi træffer i dag, i morgen og for 

fremtiden. 

I 2012 har vi derfor gjort en ekstra indsats for, at vores medar-

bejdere får værdierne helt ind under huden. Værdierne skal betyde 

noget for den enkelte medarbejder, og ikke bare være noget der 

står på et stykke papir. Og for at nå vores mål de kommende år vil 

det være særlig vigtigt, at vi for alvor tager værdien ”kundefokus” ind 

i hjertet. 

verdo vil være 
danmarks 
grønneste  
energi- 
selskab
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Nianet A/s 2,38 %

WAOO A/s 3,32 %
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Verdo renewables Ltd.

Organic Fuel Technologi A/s 15,36%
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verdo s/i verdo a/s

Verdo Hydrogen A/s
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Carbon Partners Inc. UsA

MJ Commodities A/s

Verdo Varme A/s

ryhavevej 50 A/s 8,06%

Net-sam scada A/s 6,69%
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Verdo Vand A/s

Verdo Hillerød El-forsyning A/s

Verdo randers El-forsyning A/s

Verdo Tele A/s

Midtjysk Elhandel A/s 74%

Verdo Vand Holding A/s

Verdo Hillerød El-net A/s

Verdo randers El-net A/s

Carbon Partners As Norge

Verdo Entreprise A/s

Verdo Produktion A/s

Verdo Energy A/s
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samfunds ansvar  
og forretning går 

hånd i hånd
I Verdo gennemfører vi en lang række aktiviteter, indsatser og initiativer, der tager 

ansvar for miljø, medarbejdere og samfund. For at formalisere Verdos indsatser in-

den for Csr (corporate social responsibility) har vi i 2012 udarbejdet en Csr-strategi. 

Udgangspunktet er, at vi ikke tænker Csr for blot at være samfundsansvarlige. Alle vores 

tiltag er udsprunget af et ønske om at være ansvarlige. Eksempelvis er vores fokus på 

grøn energi drevet af, at det gavner vores forretning, miljøet og samfundet.  

Csr-strategien tager udgangspunkt i vores vision, mission og værdier, fordi de er grund-

stammen i hverdagens arbejde i Verdo. strategien samler vores Csr-aktiviteter i en ramme og 

opstiller konkrete mål, som vi skal opnå fremover. samtidig minimerer vi risici ved aktiviteterne, 

når vi kortlægger dem på forhånd.

Vores import af træflis fra Ghana er et godt eksempel. Når vi fyrer med biomasse på vores kraftvar-

meværk, får kunderne grøn varme og strøm, samtidig med at Verdo øger indtjeningen. Miljøet vinder, 

kunderne vinder, og Verdo vinder. 
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csr - FokUsomrÅder

vores Csr-strategi tager afsæt i disse principper:

¬  Vi vil være Danmarks grønneste energiselskab.

¬  Vi tilstræber at fremme grønne løsninger.

¬  Vi vælger grønne løsninger, hvis de stiller Verdo økonomisk bedre 

eller neutralt.

¬  Vi vælger grønne løsninger, der både gavner miljøet, vores omver-

den og Verdo.

¬  Vi iværksætter initiativer, der gavner vores medarbejderes engage-

ment.

¬  Vi iværksætter initiativer, der gavner vores medarbejderes sikkerhed.

¬  Vi støtter sporten og kulturen og indgår sponsorater, der kan skabe en 

bedre forretning for Verdo.

Verdos  
Csr-principper 
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csr - FokUsomrÅder

menneskerettigheder

1.  Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 

menneskerettigheder

2.  Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskeret-

tighederne.

arbejdstagerrettigheder

3.  Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten 

til kollektiv forhandling

4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde

5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde

6.  Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelses-

forhold.

miljø

7.  Virksomheden bør støtte en forsigtig tilgang til miljømæssige udfordringer

8.  Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

9.  Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

anti-korruption

10.  Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning 

og bestikkelse.

Afsæt i  
fn-standard
Verdos Csr-politik tager udgangspunkt i FN’s 

Global Compact-standard, der er baseret på 

internationale konventioner inden for men-

neskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 

miljøbeskyttelse og antikorruption. Kernen i 

Global Compact er de følgende 10 principper for 

samfundsmæssig ansvarlighed:



Det måler vi på 
I vores arbejde med Csr er det blevet klart, at indsatsen skal tage udgangs-

punkt i det, vi allerede gør. Derfor måler vi vores resultater inden for Csr på de 

målepunkter, vi i forvejen har. Konkret måler vi på følgende ift. Csr-afrapporte-

ring i årsregnskabet:

Co2-udledning

I Verdo arbejder vi konstant på at nedbringe vores CO2-udledning. Det sker blandt 

andet via de grønne brændsler, vi fyrer med på vores kraftvarmeværker, som bidrager 

med en meget stor del af vores samlede CO2-udledning. Vores CO2-udledning var i 2012 

på 801 tons. Det er en kraftig nedbringelse siden 2011, hvor vi udledte 15.380 tons. 

nox-udledning

Vores kraftvarmeværker udleder i lighed med andre kraftvarmeværker kvælstofforbindelsen 

NOx. Derfor arbejder vi intensivt med at nedbringe udledningen gennem brug af nye teknolo-

gier. I 2012 var vores udledning af NOx på 288.476 kg. I 2011 var den på 413.355 kg. Tallene her 

er dog kun for kraftvarmeværket i randers

brug af biobrændsel

Biobrændsler som træfl is og træpiller har den store fordel, at de er CO2-neutrale. Derfor satser vi 

stort på den grønne brændselsform i Verdo, hvilket vores køb af træfl is i Ghana er et godt eksempel på. 

I 2012 brugte vi 208.991 tons træfl is på kraftvarmeværket i randers.

medarbejdertilfredshed

I Verdo arbejder vi konstant for at øge medarbejdernes tilfredshed med at gå på arbejde. I 2012 viste vores 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse, at hele 80 procent af medarbejderskaren er ildsjæle, der vil strække 

sig langt for arbejdspladsen, taler pænt om Verdo og går på arbejde med stort engagement. Hele 95 procent 

valgte at besvare undersøgelsen, hvilket var særdeles positivt. 

arbejdsulykker

Enhver arbejdsulykke er naturligvis én for meget, og derfor fokuserer vi meget på at mindske omfanget af arbejds-

ulykker. Det sker blandt andet ved et omfattende arbejde med registrering af nærvedhændelser. Faktisk arbejder vi 

målrettet på at registrere så mange nærvedhændelser som muligt, for gennem registrering øges fokus på potentielt 

farlige hændelser, og vi undgår ulykker. I 2012 havde vi 10 arbejdsulykker og 37 nærvedhændelser i Verdo – ingen af dem 

dog alvorlige. Arbejdsulykkerne medførte 42 fraværsdage.

elbiler

I Verdo har vi i 2012 investeret i tre elbiler, som bruges til miljøvenlig kørsel mellem lokationerne og kørsel i øvrigt. Medarbej-

derne har taget godt mod elbilerne, og det kan komme på tale at udvide fl åden, efterhånden som vi får mere kørsel mellem 

afdelingerne.
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resultater i 2012

Vi offentliggør en række af de målbare 

Csr-indsatser i årsberetningen sammen 

med koncernens øvrige nøgletal. Det 

holder os fast på løftet om hele tiden at 

forbedre os, og det skaber intern stolthed 

hos medarbejderne at se Csr-resultater-

ne forbedres. 

Når Csr-nøgletallene står sammen med 

de øvrige nøgletal, vil det også være 

åbenlyst, at der er en sammenhæng mel-

lem Csr og god forretning i Verdo.

Vi fortæller også om vores resultater 

inden for Csr på andre måder. En del 

af dem beskriver vi i årsberetningen, 

og nogle af dem har offentlighedens 

interesse og formidles også gennem 

medierne. Andre formidles på vores 

intranet og gennem den øvrige interne 

kommunikation. 

måleparameter 2012 2011

CO2-udledning: 801 tons 15.380 tons

NOx-udledning: 288.476 kg 413.355 kg

Brug af biobrændsel: 208.991 tons træfl is 182.103 tons

Arbejdsulykker/nærvedhændelser: 10/37 7/4

medarbejdertilfredshed

svarprocent: 95 75 (2010-tal)

Ildsjæle: 80 70 (2010-tal)

relation: 84 55 (2010-tal)

Engagement: 89 62 (2010-tal)

Antal elbiler 3 0

Vi offentliggør 
resultaterne

Tallene vedr. Nox, CO2 og biobrændsel er kun fra kraftvarmeværket i randers
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11 skarpe 
om import af 

træfl is fra Ghana
Et af de største fokusområder for Verdo i 2012 var import af træfl is fra Ghana. Træfl isen 

bruges som brændsel på kraftvarmeværket i randers, hvor det har gjort produktionen 

af el og varme markant grønnere end tidligere. Det første skib ankom til Danmark i marts 

2012, og efterfølgende er fem skibe ankommet, som led i en aftale om levering af 750.000 

tons afrikansk træfl is til Verdo. 

Flisen stammer fra ’pensionerede’ gummitræer, og træet er FsC-certifi ceret. Vi følger tæt med 

i det lokale arbejde med at fælde og afsende træfl isen fra Ghana og sender jævnligt en Verdo-

ansat til Ghana. senest var vores medarbejder, Allan Abildskov, på 1 uges besøg, hvor han fulgte 

produktionen tæt. På følgende side besvarer han nogle af de spørgsmål, vi har mødt i forbindelse 

med træfl isen.  
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Hvordan er naturens stand efter 
fældning af træerne?

Fældningen sker på en måde, der er så skånsom som overhovedet 

muligt for miljøet, og dyrelivet tager ikke mere skade end ved dansk 

skovbrug eller markdrift. Fældningen sker ved mekaniske proces-

ser, hvor træerne væltes, og rødder rives op fra jorden. som led i 

træets FCs-certifi cering etableres  der en ny gummiplantage, hvor 

de fældede træer har stået. Det har hele tiden været meningen, 

at gummitræerne skulle fældes eller efterlades, når de ikke kunne 

levere gummi længere efter 30 år.

sker der forurening ved fældning af 
træerne?

Der sker ingen vedvarende skade på miljøet i forbindelse med fæld-

ning af træet. Maskinerne bruger dieselolie, og der er kun risiko for 

spild i forbindelse med tankning. Verdos lokale samarbejdspartner 

African renewables har taget forholdsregler i form af opsamling af 

spildt olie med savsmuld ved tankning. 

er træet genspleJset?
Gummitræ (Hevea brasiliensis) er en hyppigt anvendt 

træart, der oprindeligt vokser i sydamerika, og nu anvendes overalt 

i troperne. Der er historisk set fremavlet forskellige sorter, men ikke 

via genmanipulation. Det er Verdos klare overbevisning, at træerne 

ikke er gensplejsede, og at gensplejsningsteknologien ikke var 

almindelig, da træerne blev plantet omkring 1980.

er der anvendt gødning?
Ifølge plantagens ejer, Grell, er det kun tilladt at anvende 

gødning de første syv år af et gummitræs levetid, og udtjente træer 

gødes principielt ikke. Gummitræerne har stået i 30 år, og der kan 

med tiden være sket meget. Upåagtet hvad der er gødet med, vil 

gødningen have haft som formål at udvinde gummi og ikke den 

nuværende anvendelse som energitræ.

Hvordan transporteres træerne?
Der anvendes lastbiler og skovmaskiner i Ghana, og 

træfl isen transporteres til Danmark i skib. Der er ikke noget i det 

logistiske setup i Ghana, som påvirker miljøet anderledes end ved 

dansk eller europæisk skovdrift. Ved skibstransporten til Danmark 

fummigeres gummifl isen, hvilket betyder, at der tilsættes phospho-

rin for at undgå import af uønskede fremmede dyrearter til Dan-

mark. Fummigeringen (tilsætningen af Phosporin) er ikke et ønske 

fra Verdo eller de danske myndigheder, men udelukkende et krav fra 

de ghanesiske myndigheder.

ved vi, at der kun anvendes 
udtJente træer?

Gummitræer i plantager fældes, når de er økonomisk udtjente i 

forhold til gummiproduktionen- og således også i Ghana. Verdo har 

ved besigtigelsen ikke set andre arter end gummitræer. Gummi-

træerne har en større værdi, hvis de anvendes til gummiproduktion, 

så det er mest rentabelt for skovejerne, at der kun fældes udtjente 

gummitræer.

er træet CertifiCeret?
Træet er bæredygtigt og FsC-certifi ceret, hvilket er 

bekræftet af sGs, som er et anerkendt, schweizisk certifi cerings-

bureau. FsC er garanti for, at træets livsforløb er sket med respekt 

for naturen og mennesket. FsC-mærkningen dækker forholdene 

omkring selve skoven og skovdriften. Man kan fi nde yderligere på 

FsC’s hjemmeside www.fsc.com.

kunne træet Have været 
anvendt lokalt?

Hvis den store mængde træ fra plantagen skulle anvendes lokalt, 

ville det kræve, at den lokale energiforsyning var baseret på bio-

energi, og den lokale elforsyning er primært baseret på gas og olie. 

Anvendelse kunne også baseres på træindustri, men den er ikke 

etableret. Historisk set er de udtjente gummitræer derfor brændt 

på stedet, efterhånden som udbyttet af gummi er faldet. Træfæld-

ningen efterlader rødder og træstykker, som indsamles af lokale 

beboere til madlavning og lignende. Nogle lokale indsamler også 

brænde, som videresælges på lokale markeder.

Hvor mange familier påvirkes direkte/
indirekte i lokalsamfundet?

Der er cirka 60 – 70 ansatte til fældning af gummitræer. De ansatte 

betales som minimum mindstelønnen og nogle betales mere af Afri-

can renewables. Generelt er Takoradi-området velbetalt på grund 

af olieindustrien. Afl ønning af medarbejdere og arbejdssikkerhed 

indgår som en del af FsC-mærkning.

arbeJder alle af fri vilJe?
Der er en relativt høj arbejdsløshed i Ghana, og der er 

derfor stor interesse og prestige i at have et lønnet job.

er der adgang til Hospital 
for de ansatte?

Der er ikke adgang til hospital men til læger. Ifølge Verdos oplysnin-

ger er der kun to hospitaler i Ghana.
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Hos mange var det forventningen, at 2012 blev vende-

punktet for økonomien i vores del af verden. Det blev 

det desværre ikke. I Verdo mærkede vi den økonomi-

ske situation i form af svære kreditforhold for mange 

erhvervskunder og samarbejdspartnere, som ikke 

oplevede den vækst, de havde forventet.

samtidig var året præget af et forholdsvis varmt forår 

og en våd sommer, som gjorde salget af både varme og 

brændsler lavere end budgetteret. 

Trods de svære markedsforhold oplevede Verdo-koncer-

nen fremgang i omsætningen i forhold til 2011. Koncer-

nen havde en omsætning på mere end 2,4 mia. danske 

kroner, hvilket er meget tilfredsstillende, når man tager 

vigende energipriser i betragtning. 

resultatet før renter og afskrivninger landede på 260,1 

mio. danske kroner, hvilket er en stigning på mere end 

20 mio. danske kroner i forhold til 2011, og resultatet 

før skat landede på 61,3 mio. danske kroner, hvilket er  

6 mio. danske kroner mere end året før. 

gode resultater i danmark

De danske divisioner performede alle som forventet eller 

lidt bedre, mens der fortsat er udfordringer i England, 

hvor Verdo renewables Ltd. har udfordringer med at 

afsætte sine produkter til hjemmemarkedet. Dog har en 

målrettet indsats med lancering af nye produkter bety-

det, at salget er forbedret i forhold til tidligere år.

Koncernen har en stærk likviditet, og igen i 2012 har vi 

kunnet nedbringe vores finansielle gearing (forholdet 

mellem netto rentebærende gæld og driftsindtjeningen 

resultat af primær drift (EBITDA), så den nu er på 4,9. 

Det er vores forventning, at dette vil fortsætte i de kom-

mende år, således at Verdo har et kapitalberedskab, der 

gør deltagelse i opkøb og fusioner mulige.

travlt i kundecentret

Også i 2012 var der travlhed i kundecenteret, fordi året 

i lighed med de foregående år bød på mange flytninger 

og kunder, der havde svært ved at betale 

deres regning. samtidigt er antallet af el-, 

vand- og varmekunder svagt stigende. 

En stor del af året i kundecentret gik med 

at gøre klar til den såkaldte Data Hub, der 

fra den 1. marts 2013 samler data for alle 

elkunder i Danmark. Data Hubben skal gøre 

det lettere for kunderne at skifte elleveran-

dør. I forbindelse med Data Hubben lancerer 

Verdo en ny selvbetjeningsportal for forsy-

ningskunderne, hvor man via NEM-ID kan 

logge ind og se sit forbrug, vælge produkter 

m.m. 

nye produkter og processer

Udover selvbetjeningsportalen har vi i 

2012 arbejdet på udvikling af en række nye 

produkter, som vil gøre det lettere at være 

el-, vand- eller varme-kunde i Verdo. Vi 

forventer at lancere produkterne i begyndel-

sen af 2013.

Vi er desuden for alvor kommet i gang med 

det tværgående projekt ”Work smarter”, 

som ikke blot har til opgave at introducere 

nyt økonomisystem, men også skal sikre 

optimering af samtlige Verdos forretnings-

processer. Projektet skal skabe en forbedret 

drift af forretningen og dermed mere værdi 

for kunderne.

forbedret resultat på vej

Fremadrettet forventer vi at forbedre resul-

tatet yderligere i de kommende år, fordi vi 

konstant arbejder på at optimere forret-

ningsgange, fokusere forretningen på kun-

dernes behov og trimme, hvor vi kan. Vi ser 

frem til, fortsat, at drive en sund forretning 

til glæde for både kunder, medarbejdere og 

lokalmiljøet.

i svært marked
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kenneth r. H. Jeppesen

økonomidirektør

verdo a/s
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verdo produktion a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  415.457  311.805 

EBITDA  91.957  73.644 

resultat  34.686  23.516 

Investeringer  23.642  27.064 

Egenkapital  38.526  115.602 

 verdo arbejder på at blive danmarks grønneste energisel-

skab, og derfor fyrer vi i dag udelukkende med biobrændsel på 

vores kraftvarmeværk i randers. det gør vi for fremtidens skyld, 

samtidig med at det er økonomisk rentabelt. samproduktion af 

varme og el er grøn fornuft, fordi det øger udnyttelses graden af 

det tilførte brændsel. og med kraftvarmeværkets placering på hav-

nen sikrer vi den mest effektive transport af de 240.000 tons bio-

masse, som bruges hvert år – til gavn for både økonomi og miljø.

Køb af  
decentralt

 kraft 
varme 

værk 

-

-
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resultatet for 2012 i Verdo Produktion var tilfredsstil-

lende og lå en smule over budget. resultatet var dog 

påvirket negativt af de meget lave el- og CO2-priser i 

2012. 

Den mest skelsættende begivenhed i årets løb var over-

tagelsen af Grenaa Kraftvarmeværk, der leverer fjern-

varme til Grenaa Varmeværk, procesdamp til De Danske 

Gærfabrikker og el til 60 kV-nettet. Implementeringen af 

værket i Verdo-koncernen er forløbet meget tilfreds-

stillende, og vi har haft en stabil drift af anlægget siden 

overtagelsen. 

I dagstimerne overvåges og drives kraftvarmeværket 

lokalt i Grenaa, og uden for normal arbejdstid overvåges 

og drives kraftvarmeværket fra randers. Overvågningen 

fungerer godt, og driftsmestrene i randers har hurtigt 

taget det nye kraftvarmeværk til sig.

En udfordring har været, at 2011/2012 mod slutningen 

af året bød på små mængder halm og halm af dårlig 

kvalitet. Det arbejder vi aktivt med at undgå i den kom-

mende sæson. 

Jubilæum og stabil drift i randers

Kraftvarmeværket i randers havde 30 års jubilæum 

i 2012, hvilket blev fejret på behørig vis. samtidig 

begyndte vi at anvende træflis fra Ghana på værket, 

hvilket har givet en god og stabil drift. Vi har optimeret 

driftsprocesserne og røggaskondenssystemet med det 

resultat, at vi i 2012 opnåede den højeste virkningsgrad 

på værket nogensinde.

Vi fortsatte arbejdet med at effektivisere drift og ved-

ligehold, blandt andet gennem brug af målstyring og 

-tavler. samtidig har vi fortsat arbejdet med at styrke 

vores viden om forbrænding af forskellige former for 

biomasse. Arbejdet har resulteret i en betydelig redukti-

on i udledningen af kvælstofforbindelser (NOx), til glæde 

for miljøet og med store afgiftsbesparelser til følge.

I samarbejde med Verdo Energy, har vi arbejdet intenst 

med håndteringen af asken, hvilket har reduceret om-

kostningerne til bortskaffelse af asken.

Certificering og revision

I slutningen af 2011 fik vi en LEC-certificering, som har 

gjort det muligt for os at sælge certifika-

ter for vores grønne produktion i England i 

2012.

sidst på sommeren gennemførte vi den 

planlagte revision af de to kedler. I den 

forbindelse var det, på grund af korrosion,  

nødvendigt at skifte dele af overhederne. 

renoveringen af overhederne afsluttes ved 

den planlagte revision i 2013, hvor yderli-

gere dele skal skiftes.

fortsat optimering i 2013

I Grenaa arbejder vi intenst med værkets 

fremtid. Leveranceaftalerne med vores kun-

der udløber inden for fem år, og der er derfor 

brug for nye leveranceaftaler. Vi forventer 

at kunne afslutte dette arbejde i 2013, 

hvorefter værkets fremtid på længere sigt 

vil være afklaret.

For randers Kraftvarmeværk un-

dersøger vi, om det er teknisk og 

økonomisk muligt at implementere 

et DeNOx anlæg, således at vores 

NOx-emission kan reduceres 

yderligere. Derudover vil vi fort-

sat driftsoptimere på begge 

kraftvarmeværker.
Henrik bøgh nielsen

divisionsdirektør

verdo produktion
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Forsyningsdivisionen hos Verdo fremstår i dag som en af 

de mest effektive forsyninger i Danmark. Medarbejderne 

har alle, uden undtagelse, stort fokus på at øge effekti-

viteten i divisionen og dermed være med til at sikre lave 

priser på elektricitet, drikkevand og fjernvarme.

Verdos forsyningsdivision distribuerer og sælger elek-

tricitet i Hobro, Hillerød og randers foruden distribution 

og salg af fjernvarme i randers. På drikkevandsområdet 

har vi hele værdikæden fra indvinding og dermed pro-

duktion af drikkevand til levering hos de randrusianske 

familier.

Divisionens medarbejdere er kendetegnet ved, at de alle 

har været i branchen i mange år og dermed kender vigtig-

heden af, at infrastruktur inden for elektricitet, fjernvarme 

og drikkevand skal respekteres og håndteres, så det også 

er funktionsdueligt om 25, 50, ja endog 75 år.

 

De seneste år har divisionen udviklet sig fra 

at være en udpræget driftsorganisation til 

nu også at arbejde proaktivt med at udbygge 

kundegrundlaget. særligt på fjernvarmeom-

rådet har strategien om øget kundemasse 

været en succes. Vi har i 2012 fået mange 

nye kunder, private såvel som erhverv.

Elområdet har også udvist stor entusiasme 

med hensyn til at få øget kundemassen, 

hvilket også her har været en succes.

Det har været en fornøjelse at følge med 

i den transformation, medarbejdere har 

været igennem de seneste år fra at være 

udpræget teknikere til nu at kunne kombi-

nere teknik og salg.

De koncessionerede områder inden for 

elektricitet og fjernvarme er under stærk 

konkurrenceudsættelse fra nye teknologier 

og/eller stærkt økonomisk støttede tekno-

logier. På elektricitetsområdet var det sol-

cellernes indtog i det ganske land, der fyldte 

meget i 2012. regeringen havde forventet, 

der i 2020 ville være installeret 100 MW 

solcelleanlæg, men allerede ved udgangen 

af 2012 var der installeret mere end 400 

MW, hvilket sidst på året afstedkom, at den 

stærkt økonomisk støttede ordning blev 

ændret. 

Jesper s. sahl

divisionsdirektør

verdo forsyning

forsyning

topklasse
i absolut

verdo forsyning a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  621.435  591.774 

EBITDA  126.697  118.593 

resultat  61.704  71.739 

Investeringer  55.804  55.387 

Egenkapital  860.531  1.238.781 

24          Årsberetning 2012

Verdo Forsyning 



På fjernvarmeområdet har kombinationen af lavenergi-

huse og dermed fritagelse for tilslutningspligt sammen-

holdt med varmepumper afstedkommet en konkurren-

cesituation, der ikke var tænkelig for bare få år siden.

Med regeringens klimaplan 2020 vil de danske energi-

selskaber komme på en rejse, som ikke tidligere er set 

i branchen. Der skal de kommende år etableres ”smart 

Grid” for at kunne sikre en god kvalitet i energileverancer 

rundt i hele Danmark. særligt bliver det en udfordring at 

få transporteret den vedvarende energi fra produktions-

sted til forbrugssted, uden at elektricitetsnettene bryder 

sammen. Fjernvarme- og naturgasnettene vil også blive 

vigtige elementer til at bære energien rundt i Danmark. 

I Danmark er forsyningssikkerhed på elektricitet  

99,996 %, hvilket er i den absolutte topklasse blandt 

europæiske lande. Noget vi er meget stolte af.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at forsyningsom-

rådet i Danmark er et af de mest regulerede i Europa. 

Den kraftige og til stadighed stigende regulering sætter 

nogle begrænsninger for udvikling af branchen. På 

elektricitets- og fjernvarmeområdet kan der ske en vis 

forrentning af den investerede kapital, hvilket ikke pt. 

er muligt på drikkevandsområdet. Med meget be-

grænsede muligheder for afkast, og ligefrem ingen 

på drikkevandsområdet, søger investorer ikke ind i 

branchen, og dermed begrænses en ellers hårdt 

tiltrængt udvikling af branchen.

   

Divisionen har løbende gennemført gene-

rationsskifte de seneste år. Vi har indtil 

videre været forskånet for ubesatte stil-

linger grundet mangel på kvalificerede 

ansøgere. Men når det er sagt, så er 

vi også klar over, at rekruttering til 

forsyningsbranchen ikke bliver lettere 

i årene, der kommer, ganske enkelt 

fordi branchen ikke har de unges 

interesse.

Året igennem har vi haft en del 

personer i arbejdsprøvning. 

Det har i langt overvejende 

grad været en positiv 

oplevelse, både for de 

personer, som blev  

anvist til arbejds-

prøvning men også 

for personalet i 

divisionen.
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verdo randers el-forsyning a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  63.410 79.623

EBITDA  4.554 5.691

resultat  4.357 4.284

Investeringer  20 594

Egenkapital  23.149 19.850

verdo Hillerød el-forsyning a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  24.365 30.799

EBITDA  1.368 1.552

resultat  1.026 1.176

Investeringer 0 0

Egenkapital  4.491 3.465

I Verdo Forsyning gav de gunstige afregningsregler for 

solcelleanlæg masser af aktivitet på solcelleområdet 

i 2012. Verdo Entreprise installerede nye anlæg hos 

kunder både i randers, Hobro, Hillerød samt resten af 

landet. Vi har i dag 160 tilsluttede anlæg i Hillerød og 

350 tilsluttede anlæg i randers og Hobro.

Ellers bød 2012 på eltakster, der var mærket af, at 

PsO-afgiften steg med 50 procent i forhold til 2011 

og dermed nåede det højeste niveau nogensinde. Alle 

elkunder betaler tariffen, der blandt andet går til tilskud 

til vindmøller og decentrale værker, miljøvenlig elpro-

duktion, forskning og udvikling. 

bevillinger forlænget

Verdo Hillerød El-forsyning fik i 2012 forlænget for-

syningspligtbevillingen frem til 2017, hvilket er den 

maksimale forlængelse i henhold til elforsyningsloven. 

For Verdo randers El-forsyning løber bevillingen fortsat 

frem til 2015.

strømafbrydelse i randers... 

Den 21. maj 2012 oplevede vi 

den største strømafbrydelse 

i mere end 40 år. Om morge-

nen udkoblede elforsyningen 

i randers, så 33.315 kunder 

stod uden strøm. Afbrydelsen, 

der også ramte hele Djursland, 

varede i syv minutter. Årsagen 

lå uden for Verdos ansvar og 

var en betjeningsfejl i højspæn-

dingsnettet i en 150 kV-station 

ved Trige uden for Aarhus. 

... og gadekunst i Hillerød

 I Hillerød startede vi et usæd-

vanligt projekt, hvor kunstnere 

de næste tre år vil udsmykke 

15 gadeskabe med kunst. Med 

udsmykningen vil skabene frem-

stå som kunstværker, hvilket 

skaber et mere spændende 

byrum og kan minimere risikoen 

for hærværk i form af plakater 

og graffiti. 

energibesparelser på vej

I forbindelse med indgåelsen 

af aftale om dansk energipoli-

tik for perioden 2012-20 blev 

energisparekravet til de danske 

energiselskaber endnu engang 

skærpet betydeligt. For år 2013 

bliver kravet til energibesparel-

ser på elområdet hævet med 55 

procent fulgt af en yderligere 

stigning i 2014 på 11 procent. 

Omkostningerne til at indfri 

energisparekravet afholdes af 

Verdos el- og varmekunder.

sikker forsyning hver dag
verdo forsyning sørger hver dag for, at kunderne i vores forsynings-

områder får leveret miljørigtig el til en konkurrencedygtig pris. vi vedli-

geholder og udvikler løbende ledningsnettet, så kunderne også i frem-

tiden er sikret høj forsyningssikkerhed og kvalitet. vi rådgiver desuden 

vores kunder i energioptimering og installerer løsninger, som både 

gavner miljøet og den enkeltes økonomi.
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verdo randers el-net a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  146.187 122.546

EBITDA  25.365 26.558

resultat  15.912 26.319

Investeringer  15.706 12.425

Egenkapital  396.902 380.990

verdo Hillerød el-net a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  55.838 46.079

EBITDA  10.812 9.754

resultat  1.568 660

Investeringer  14.063 14.630

Egenkapital  34.804 33.237

klar til fremtiden
verdo el-net sørger hver dag for, at mere end 100.000 borgere i randers, Hobro 

og Hillerød får leveret el på en måde, som både tilgodeser miljøet og borgernes 

pengepung. vi er alle afhængige af el i vores hverdag, og derfor har verdo el-net 

konstant fokus på høj forsyningssikkerhed og stabil distribution – både nu og i 

fremtiden.

I 2012 fi k Verdo randers El-net en topplacering i de 

danske elselskabers årlige sammenligning af økono-

misk effektivitet og forsyningssikkerhed. selskabet gik 

fra en ottendeplads i 2011 til en fjerdeplads blandt de 

51 danske eldistributionsselskaber, og kåringen vakte 

stolthed i randers. 

stolthed var der også i Hillerød, da vi efter fl ere års ar-

bejde afsluttede et stort fjernafl æsningsprojekt. Nu har 

de godt 14.000 kunder alle fjernafl æsning, og dermed er 

afl æsningskortene endegyldigt fortid, ligesom effektivi-

teten er øget markant, og det er nemmere for kunderne. 

samarbejde med netselskaber 

Elnetselskaberne i Verdo tiltrådte i løbet af året et 

samarbejde med 12 andre netselskaber i Jylland om 

etablering af et fælles system til styring, regulering og 

overvågning af elnettet. Baggrunden er, 

at selskabernes eksisterende systemer er 

utidssvarende og forventes at blive indhen-

tet af den teknologiske udvikling ikke mindst 

i forhold til etablering af det intelligente 

elsystem ”smart Grid”.

transmissionsnet solgt til energinet.dk 

Verdo randers El-net solgte i 2012 sine 

kapitalandele i MidtjyskeNet til det statslige 

Energinet.dk for 70,5 mio. kroner. Handlen 

var en del af et samlet salg af de danske el-

selskabers 132/150 kV transmissionsnet 

til Energinet.dk på i alt 5,7 mia. kroner. 

salget er en konsekvens af EU’s tredje 

liberaliseringspakke, der siger, at sel-

skaber ikke må eje transmissionsnet, 

hvis de også ejer elhandel og/eller 

eldistribution og/eller elproduktion. 

Verdo ejer alle fi re områder, og 

dermed var et salg uundgåeligt. 

eftersyn på vej 

De kommende to år skal den 

danske elsektor gennemgå et 

eftersyn, som skal vurdere 

en lang række områder 

inden for blandt andet 

omkostningseffektivitet, 

funktionalitet, opgaver 

og omstilling til grøn 

energi.

Et el-net 
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I Verdo Vand var en af de største begivenheder i årets løb, at vand-

tårnet på Hadsundvej blev sat til salg. Vandtårnet søgtes solgt til en 

investor, som ville anvende tårnets unikke placering og det karakte-

ristiske bygningsværk til at skabe et vartegn for randers. Vandtår-

net blev bygget i 1950 og har ikke været i drift de seneste år. 

2012 var også året, hvor Verdos repræsentantskabsmedlem Tove 

Bakke Laursen trådte tilbage som formand for Dansk Vand- og 

spildevandsforening (DANVA). Ny formand er direktør Lars Ther-

kildsen fra HOFOr. Tove Bakke Laursen fortsætter i repræsen-

tantskabet hos Verdo. 

sænket drikkevandstakst

Vi har per 1. januar 2012 sænket vores drikkevandstakst fra 

7,5 kr./m3 til 6,67 kr./m3. Den primære årsag til den reducerede 

takst er effektiviserede arbejdsgange samt tæt opfølgning 

på underleverandører og dermed gunstigere indkøbsaftaler. 

Lovgivningsbestemte afgifter på ledningsført drikkevand er pr. 

1. januar 2012 hævet med 0,23 kr./m3, og den 1. januar 2013 

hæves afgiften med yderligere 0,23 kr./m3. Afgifter til kort-

lægning af drikkevandsressourcer er også hævet fra 0,435 til 

0,67 kr./m3 fra 1. januar 2012. 

vandtårn sat til salg

verdo vand a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  22.051 25.615

EBITDA  11.361 10.829

resultat  2.679 2.329

Investeringer  10.084 7.883

Egenkapital  36.461 60.868

Hos verdo vand leverer vi noget af danmarks reneste drikkevand til cirka 46.000 

borgere i randers. vores vision er at levere godt og billigt drikkevand til vores 

kunder, samtidig med at vi sikrer så stabil en vandforsyning som muligt. derfor 

har vi konstant fokus på at forbedre både kvalitet, forsyningssikkerhed og øko-

nomi, så vi også i fremtiden kan levere drikkevand af højeste kvalitet til vores 

kunder.

ingen effektiviseringskrav

I 2012 blev Forsyningssekre-

tariatets benchmarkingmodel 

og prislofter underkendt af 

Konkurrenceankenævnet. 

Forsyningssekretariatet har 

statens ansvar for tilsyn med 

vandforsyningsområdet. 

Det betyder, at Forsynings-

sekretariatet formentlig skal 

behandle alle vandselskaber-

nes prislofter for 2012 forfra. 

Vi ved ikke i skrivende stund, 

hvad dette betyder for Verdo 

Vand, fordi vi ikke har fået den 

endelige afgørelse for 2012. 

I udkastet til den endelig 

afgørelse fremgår det dog, 

at Verdo Vand er et effektivt 

selskab, hvorfor vi ikke kan 

pålægges et effektiviserings-

krav.
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Fjernvarmeprisen i 2012 forblev uændret, hvilket den 

har været siden februar 2010. Det samme gør sig gæl-

dende for 2013, og Verdo holder dermed varmeprisen i 

ro for fjerde år i træk. 

På trods af en femdoblet NOx-afgift, der blev indført af 

Folketinget den 1. juli 2012, har Verdo Varme kunnet 

fastholde en uændret varmepris. Det skyldes blandt an-

det, at Verdo Produktion har haft fokus på omkostnin-

ger til drift og investering i forbrændingsprocessen og 

reduktion af NOx-emissionen på vores kraftvarmeværk.

Hvis der ikke sker væsentlige ændringer på afgiftsområ-

det, vil varmeprisen forblive uændret i 2013. Dermed har 

vi på fem år blot hævet prisen med 2 procent, hvilket er 

væsentligt under infl ationen i samme periode.

erhvervssalg over al forventning 

salget af fjernvarmetilslutninger til erhvervskunder 

gik i 2012 over al forventning. Vi havde ved årets start 

en målsætning om at tilslutte 20.000 m2 erhvervs-

areal, men tilsluttede i årets løb mere end 36.000 m2 

erhvervsareal, hvilket er særdeles tilfredsstillende.

kold sommer øgede 

varmeforbrug

Med en temperatur på 12,8 gra-

der i gennemsnit var juni måned 

50 procent koldere end normalt 

og ifølge DMI den koldeste juni 

måned i 21 år. 

energibesparelser på vej 

I 2013 bliver energisparekravet 

på varmeområdet, i forhold til 

kravet for 2012, hævet med 95 

procent, ligesom der kommer 

yderligere forøgelse af kravet 

med 11 procent i 2014. For 

Verdos selskaber på el- og 

varmeområdet vil energibe-

sparelserne i 2013 svare til 

det samlede energiforbrug 

til opvarmning af 2.000 

parcelhuse.

ingen prisstigning 

verdo varme a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  309.854 287.112

EBITDA  73.340 64.325

resultat  40.809 41.747

Investeringer  15.929 19.855

Egenkapital  273.860 645.046

verdo varme forsyner randers med fjernvarme og sørger for, at cirka 

50.000 borgere kan holde varmen året rundt. vores vision er at levere 

fjernvarme til en konkurrencedygtig pris kombineret med høj forsy-

ningssikkerhed og kvalitet. fjernvarme er energieffektiv, miljøvenlig 

og Co2-neutral opvarmning, og vores kunder kan skrue op for varmen 

med god samvittighed.

Jesper s. sahl

divisionsdirektør

verdo forsyning

på varme

Fortsat

 Årsberetning 2012          29

Verdo Varme 



2012 blev et år med høj aktivitet og mange udfordringer 

for Verdo Handel, der består af forretningsområderne 

Verdo Energy, Carbon Partners, Midtjysk Elhandel, Verdo 

Hydrogen og MJ Commodities.

Omsætningen blev mindre end forventet, men resulta-

tet blev alligevel tilfredsstillende med en omsætning på 

1.617 mio. danske kroner og et resultat på 53 mio. danske 

kroner. Omsætningen blev påvirket i negativ retning af en 

relativ mild vinter, fortsat krise, en stagnerende prisudvik-

ling og kundernes nedbringelse af eksisterende lagre. 

grønne brændsler i fokus

2012 var året, hvor import af flis baseret på gummitræ 

fra Ghana blev en integreret del af vores produktmix. 

selvom importen krævede flere 

ressourcer end forventet, og 

vi oplevede udfordringer med 

lugtgener på Aarhus Havn, er 

importeret træflis fortsat et 

vigtigt element i vores vision om 

at skabe grøn energi. 

Importen af træflis stammer fra 

sydeuropa og Baltikum fortsatte 

på niveau med vores forventnin-

ger. For at reducere logistikom-

kostninger samt for forøgelse 

af lagerkapaciteten etableredes 

i 2012 et sikkerhedslager i 

randers.

Hul igennem til private

I 2012 overtog Verdo Handel 

forhandlingen af træpiller fra 

Flex Heat, som er en af Dan-

marks store spillere på træpille-

markedet. Deres produkter 

er i dag integreret som faste 

produkter i vores sortiment til 

privatkunder. Vores træpiller 

og træbriketter under navnet 

Et udfordrende år 

verdo Handel a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  1.616.592 1.647.953

EBITDA  52.524 57.744

resultat  26.469 29.367

Investeringer  8.232 3.512

Egenkapital  203.068 188.379

Greenii fastholdt den gode 

udvikling og realiserede igen en 

stigning i omsætningen. Begge 

brands fortsætter parallelt.

I årets løb har vi desuden 

etableret opsækningsanlæg på 

randers Havn, således at vi selv 

varetager opfyldning af sække 

med træpiller

gang i kullene

Inden for salg af kul til op-

varmning og industri oplevede 

vi et faldende kundegrundlag i 

Danmark. Til gengæld solgte vi 

store skibslaster til nye kunder i 

udlandet, så den samlede om-

sætning blev øget i årets løb. 

I Carbon Partners, der handler 

med teknisk kul og koks som 

råvarer, blev vores omsætning 

målt i tons omkring 10 procent 

mindre end forventet. Især 

andet halvår var præget af 

overkapacitet på markedet, og 

i verdos handelsdivision handler vi med el, brint, specialcar-

bon og brændsler. vi er eksperter i national og international 

handel og er blandt europas største inden for handel med for-

skellige typer biomasse som træ, kakaopiller og olivenkerner, 

som er nogle af fremtidens vigtigste klimavenlige energikilder. 

desuden handler vi med kul, olie og andre relaterede bulk-produk-

ter, ligesom Co2-handel er et væsentligt område for os. verdo Han-

del lægger vægt på stærke kunde- og leverandørrelationer, langsig-

tet planlægning samt en afpasning af behov og risiko. vi bruger vores 

kompetencer inden for indkøb, fragt, kontraktafvikling og produktudvik-

ling til at blive den foretrukne samarbejdspartner for vores kunder.

thomas bornerup

divisionsdirektør

verdo Handel
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vejrforholdene betød desværre forsinkede og udskudte 

leverancer fra UsA. 

For Carbon Partners bød 2012 også på nye aftaler i 

Fjernøsten, og samlet set betragter vi resultatet for 

2012 i Carbon Partners som tilfredsstillende. Vi forven-

ter, at den fremtidige vækst vil komme fra markederne i 

Asien og Mellemøsten.

gode takter i midtjysk elhandel

I Midtjysk Elhandel levede omsætningen, pga. faldende 

energipriser, ikke op til forventningen. Flere nye kunder 

gjorde dog, at det økonomiske resultat blev tilfredsstil-

lende. Året bød også på en stolt kåring som gazelle-

virksomhed af Børsen og lancering af en nytænkende 

elvarmeklub, elvarmeklub.dk. I årets løb etablerede vi 

desuden handelsselskabet MJ Commodities, der hand-

ler med finansielle elprodukter. 

Inden for forretningsområdet Hydrogen oplevede vi, til 

trods for høj kundetilfredshed, en reduktion i kunder-

nes forbrug og dermed en nedgang i omsætningen.

nye produkter på vej

Nøgleordene i 2013 bliver fortsat udvikling af 

vores produkter, et højere aktivitetsniveau og 

en fortsat konsolidering. Vi vil fortsætte vores 

undersøgelser for at finde nye biobrændsler 

til vores sortiment, herunder ikke mindst 

palmekerneskaller og ”biokul”, der er 

udvundet af alternative biobrændsler. 

Et vigende kundeunderlag inden 

for kul til opvarmning og industri 

i Danmark blev opvejet af salg til 

nye kunder i udlandet, således at 

omsætningen inden for denne 

varegruppe samlet set er øget 

i 2012. For 2013 forven-

tes et økonomisk resultat 

svarende til resultatet for 

2012.

 Årsberetning 2012          31

Verdo HandeL 



Turbo på 

 
løsninger

verdo entreprise a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  259.834 228.829

EBITDA  16.304 12.974

resultat  2.160 -1.383

Investeringer  14.548 14.934

Egenkapital  84.077 7.264

Hos verdo entreprise har vi fokus på de muligheder, der 

ligger inden for grønne  energiløsninger. vi har samtidig en 

række kompetente energirådgivere, der vejleder vores kun-

der om alt fra energiovervågning over beregning af investe-

ringsomkostninger til besparelsesmuligheder og tilbage-

betalingstider. vi har samlet alle vores kompetencer inden for 

el- og vvs-installation under ét tag og løser både den enkle instal-

lationsopgave og totalentreprisen eller sørger for løbende vedlige-

hold gennem serviceaftaler.
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I Verdo Entreprise har vi i årets løb haft stort fokus på 

grønne energiløsninger, og specielt solcelleanlæg til 

private og kommuner har været en stor succes. For 

kommunernes vedkommende er det primært skoler, 

som har ønsket at effektivisere energiforbruget med et 

solcelleanlæg. 

Vi har i 2012 installeret solcelleanlæg med en samlet 

kapacitet på 3,7 GWh. i nogle tilfælde i form af kombi-

nationsløsninger med både solceller og varmepumper.

energieffektive led-anlæg

Inden for gadebelysning har vi renoveret og udskiftet 

en række gamle anlæg til energieffektive LED-anlæg i 

Østjylland og Hillerød. Vi har generelt haft et godt sam-

arbejde med kommunerne om grønne løsninger. 

Verdo Entreprise har også etableret samarbejde med en 

række tredjepartskunder. Dette betyder, at vi kan få en 

øget volume i vores indkøb og dermed forbedrede priser. 

Især vores samarbejde med XL-Byg har været succes-

rigt med mange fælles projekter.

øget samarbejde med virksomheder

Inden for elservice har vi, ved at fokusere på salg af 

serviceydelser og servicekontrakter, haft succes med 

at fastholde og etablere nye samarbejder med større 

virksomhedskunder. Derudover har vi valgt at byde på 

udvalgte udbud og licitationer, hvorfor vi har vundet en 

række store opgaver i årets løb.

Vi har etableret VVs-service i Hillerød, så det nu er 

muligt at tilbyde sjællandske kunder kombineret el- og 

VVs-service. satsningen er blevet godt modtaget af 

kunderne, og vi har udført flere kombinerede opgaver 

på sjælland i 2012. Kombinationen af de to services har 

også givet flere opgaver i Jylland.

Inden for transformeroliebehandling har Verdo Entre-

prise med succes udført en række opgaver for forsy-

ningsselskaber i hele landet, og vi er blevet en markant 

aktør inden for denne niche.

store energibesparelser hos kunder

Vores energirådgivere skabte i årets løb energibespa-

relser på i alt 20 GWh hos de private kunder, erhvervs-

kunder og offentlige kunder. Besparelsen svarer cirka til 

elforbruget i 4.000 enfamiliehuse eller fem procent af 

den samlede mængde solgt fjernvarme i randers. 

Halvdelen af de 20 GWh er skabt hos 

privatkunder, hvor 2.000 husstande har 

modtaget tilskud til energiforbedringer fra 

Verdo. Hos erhvervskunderne har vi i løbet af 

året hjulpet 25 virksomheder med at få styr 

på deres energiforbrug, hvilket har skabt 

energibesparelser på 8 GWh. De offentlige 

kunder har realiseret besparelser på 2 GWh, 

primært igennem solcelleprojekter.

væksten fortsætter i 2013

I 2013 forventer vi fortsat et stort marked 

for grønne energiløsninger. Konkret forven-

ter vi at sælge og installere et større antal 

løsninger, primært varmepumper, større 

solcelleanlæg og træpillefyr. I samarbejde 

med Verdo Handel og Verdo Produktion 

forventer vi at kunne levere flere grønne 

energiløsninger til mellemstore og store 

virksomher samt institutioner.

Vi forventer desuden stor aktivitet inden 

for udskiftning af gamle gadelys-anlæg 

til energivenlige LED-baserede løsnin-

ger, og inden for elservice forventer vi 

vækst ved at fokusere på service-

ydelser, servicekontrakter og 

facility management-aftaler til 

virksomheder.

ole ørndrup

divisionsdirektør

verdo entreprise
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Verdo Tele har i 2012 oplevet markant vækst med det 

resultat, at markedsandelen nu er oppe på 42 procent. 

I højere grad end nogensinde lægger vi nu pres på de 

andre dominerende spillere på markedet i randers og 

Hobro. Men der er fortsat hård konkurrence på marke-

det, hvor parametre som pris, tv-udbud og båndbredde 

præger kampen om kunderne.

Den vigtigste vej til væksten har været en fortsat sats-

ning på at gøre Verdo Teles organisation endnu mere 

kundeorienteret. Og resultaterne af tilfredse og meget 

tilfredse kunder er til at føle på: Vores kundetilfredshed 

er steget til knap 80 procent. Der er ingen tvivl om, at 

den store tilfredshed har påvirket vores salgsresultater 

positivt.

klar kommunikation

I markedsføringen har vi sagt farvel til den komplekse 

snak om teknikken og i stedet fokuseret på at kommu-

nikere direkte og klart i et fast og ensrettet kampag-

nemateriale med afsæt i vores lokale tilhørsforhold. 

samtidig har de landsdækkende kampagner fra vores 

indholdsleverandør Waoo! øget kendskabsgraden til 

vores produkter betydeligt.

Waoo! har blandt andet kørt en række tv-reklamer, der 

har sat et solidt aftryk i kundernes bevidsthed om, at 

Verdo Tele leverer produkter 

og indhold, som gør os til en 

attraktiv spiller på telemarke-

det. sammen med Waoo! har vi 

også fokuseret endnu mere på 

at kommunikere målrettet til 

vores nuværende og potentielle 

kunder. 

fiberbus tæt på kunderne

som led i arbejdet med at gøre 

Verdo Tele mere kundeorienteret 

har vi styrket de kunderettede 

aktiviteter og driften af fi bernet-

tet, som er med til at under-

støtte vores salg. 

Med vores fi berbus besøger vi 

lokalområderne i randers og 

Hobro, så vi kommer tæt på 

kunderne, sikrer en nærværende 

kommunikation og styrker den 

aktive dialog, der er med til at 

skabe tillid til os som leverandør. 

Fiberbussen har vist sig at være 

et effektivt redskab til salg i 

lokalområdet.

Kundefokus giver

verdo tele arbejder for at levere effektive kommu-

nikationsløsninger til kunderne i randers og Hobro. 

vi løser alle opgaver inden for tele- og datakommu-

nikation og er en effektiv leverandør af blandt andet 

internet, telefoni og tv. med vores fremtidssikrede fi ber-

bredbånd vil vi være med til at understøtte digitaliseringen 

af vores forsyningsområde, så alle borgere i fremtiden vil få 

glæde af høje internethastigheder. vi sætter kundetilfreds-

heden i højsædet, og vores vision er at levere fi berløsninger til 

en konkurrencedygtig pris kombineret med driftssikkerhed og 

høj kvalitet.

torben rick

divisionsdirektør

verdo tele

kraftig vækst
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verdo tele a/s

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  44.055 39.139

EBITDA  13.615 9.023

resultat  -21.627 -23.241

Investeringer  29.076 25.567

Egenkapital  59.270 83.014

positiv stemning om fiber

Den generelle markedsførings- og salgsindsats har 

også i 2012 fokuseret på at øge markedsandelen i de 

områder, hvor Verdo Tele allerede har lagt fiberkab-

ler. Her har vi i årets løb mærket en særdeles positiv 

stemning omkring vores fiberprodukter. 

Også på erhvervsmarkedet har der været en 

meget tilfredsstillende tilgang af kunder trods 

den hårde konkurrence. Vi har i dag en fuld 

palette af erhvervsprodukter, som udover 

fiberbredbåndsforbindelser blandt andet 

inkluderer hostede internetydelser og 

IP-telefoni.

fremadrettet fokus på fiber

Hovedindsatsen i 2013 vil stadig 

være i geografiske områder, hvor 

der allerede er lagt fiber. salgs-

indsatsen vil primært foregå 

ude hos husstandene tæt på 

kunderne, ligesom vi vil have 

fokus på salg til foreninger. 

Mange boligforeninger har 

i dag kollektive aftaler 

med andre udbydere, 

som udløber i 2013, 

og det giver os 

grobund for fornyet 

vækst og udvikling.

kraftig vækst
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2012 var endnu et år, der var præget af udfordringer for 

Verdo renewables i storbritanien. Den ventede vækst i 

varmeforsyningssektoren udeblev, fordi indførelsen af 

en ny tilskudsordning blev udsat af regeringen til sidst 

på sommeren. Det betød, at de fleste nyinstallationer 

blev udsat til 2013. 

Valutakurserne har givet os udfordringer, og vi har 

derfor reduceret eksporten af træpiller i løs vægt. En 

af vores fabrikker kørte derfor med nedsat kapacitet i 

tre måneder, hvorefter vi besluttede at lukke fabrikken 

fra september til foråret 2013. 

Endelig blev 2012 det vådeste år 

i storbritanniens historie, hvilket 

gav problemer med råmateria-

ler, da træ og flis var langt mere 

fugtholdigt end normalt.

øget salg sidst på året

Ved afslutningen af 2012 ople-

vede vi et øget salg i storbritan-

nien. Udviklingen er fortsat ind i 

2013 med et rekordstort januar-

salg både med hensyn til antal 

solgte ton og den opnåede pris. 

Vi har i årets løb haft stort fokus 

på at udvide vores produktsor-

timent for at øge gennemsnits-

prisen, og vi tilbyder nu træpiller 

i sække og løs vægt til opvarm-

ning og dyrestrøelse og som et 

alternativ til kattegrus. For at 

understøtte salget har vi også 

udfordringer

verdo renewables ltd.

alle tal i tdkk 2012 2011

Omsætning  81.371 46.361

EBITDA  -36.979 -32.664

resultat  -47.487 -36.087

Investeringer  4.006 21.082

Egenkapital  -2.914 43.916

verdo renewables’ vigtigste aktivitet er produktion 

og distribution af biomassebaseret brændsel i stor-

britannien. vi producerer træpiller og træbriketter på to 

fabrikker i henholdsvis skotland og england, ligesom vi 

rådgiver om bæredygtige energiløsninger. verdo renewa-

bles drives fra et kontor nær london, hvor aktiviteter inden 

for køb og salg af biobrændsler i storbritannien koordineres. 

vi prioriterer at sikre bæredygtige energiløsninger baseret på 

biomasse, der bidrager til at mindske klimaforandringerne.

richard smith

divisionsdirektør

verdo renewables

i storbritannien
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udfordringer

etableret et team, der sælger hestestrøelse 

og fokuserer på de store detailhandelskæ-

der i storbritannien.

indsatsen bærer frugt

Efter tre hårde år er det vores vurdering, 

at indsatsen i Verdo renewables begynder 

at bære frugt, og at vi kommer til at opleve 

en forbedring af virksomhedens resultater 

fremover. Konkret planlægger vi at starte 

produktionen på fabrikken i Grangemouth 

op i maj 2013, så vi kan begynde at opbygge 

et lager til næste vinter. Det vil reducere 

vores produktionsomkostninger og give os 

en større fortjeneste.

Den engelske regering har også støttet 

op om tilskudsordningen ’renewable 

Heat Incentive’, som støtter brugen af 

træpillefyr. Dette tiltrækker allerede 

nu en lang række forskellige kunder, 

og pillefyrinstallatørerne planlæg-

ger en massiv stigning i antallet 

af installationer hen over 

sommeren. Vi forventer, at 

efterspørgslen på træpiller i 

storbritannien vil stige med 

flere tusinde ton. 
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2010 var året, hvor kraftvarmeværket i 

randers nåede de sidste procent for at 

være 100 procent biomassefyret. Den 

største del af biomassen kommer 

fra Ghana, hvorfra Verdo importerer 

træfl is af gummitræ.





generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-

regnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse 

C – store virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis 

er uændret i forhold til foregående år bortset fra, at 

overdækning vedrørende Verdo Vand A/s er indregnet 

med TDKK 27.085 og underdækning vedrørende Verdo 

Varme A/s er indregnet med TDKK 66.874. Nettoef-

fekten på egenkapitalen for 2012 udgør TDKK 39.789. 

Begge forhold vedrører tidligere år. Det er ikke muligt at 

opgøre overdækningen fra Verdo Vand A/s fra tidligere 

år, hvorfor sammenligningstal alene er ændret med 

underdækningen i Verdo Varme A/s.

generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at 

de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen 

indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskriv-

ninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, 

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser 

indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan 

måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og 

forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt 

regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsige-

lige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksi-

sterede på balancedagen.

konCernregnskab

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og de 

virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indi-

rekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne 

eller gennem aftaler har en bestemmende indflydelse.

De regnskaber, der anvendes til brug for konsoliderin-

gen, aflægges i overensstemmelse med moderselska-

bets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbej-

det som et sammendrag af de reviderede regnskaber 

for moderselskabet og dattervirksomhederne, og der er 

foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og 

omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og 

udbytter samt ikke realiseret koncernintern fortjeneste 

og tab på varebeholdninger og anlægsaktiver.

valuta og sikringsdispositioner

Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til 

danske kroner efter transaktionsdagens kurs, idet kurs-

sikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede kurs. 

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta 

omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs, 

idet kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede 

kurs. realiserede og urealiserede valutakursgevinster og 

–tab indregnes i resultatopgørelsen.

Valutakursreguleringer af mellemværender med uden-

landsk dattervirksomhed, som anses for at være tillæg 

/ fradrag i nettoinvesteringen, indregnes i koncernregn-

skabet direkte på egenkapitalen.

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumen-

ter, der anses for sikring af fremtidige pengestrømme, 

indregnes direkte på egenkapitalen.

resultatopgørelse

nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes 

i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang 

til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabs-

året. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter 

ligesom under- / overdækning indregnes i omsætningen.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes 

i henhold til produktionskriteriet. Nettoomsætningen 

anvendt regnskabspraksis
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omfatter herved salgsværdien af det i regnskabsåret 

udførte arbejde.

Investeringsbidrag til dækning af koncernens investerin-

ger i ledningsnet er periodiseret svarende til koncernens 

praksis. 

omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger omfatter direkte og indirekte vareforbrug 

til køb af råvarer og handelsvarer, herunder hjemtagel-

sesomkostninger og handling.

andre eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 

vedligeholdelse af anlæg, markedsføring, lokaler og 

administrative omkostninger.

personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger, pensioner 

og øvrige personaleomkostninger til selskabets ansatte.

afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsak-

tiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over 

aktivernes forventede brugstid.

finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og 

renteomkostninger samt realiserede og urealiserede 

kursgevinster og -tab på værdipapirer. 

skatter

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indreg-

nes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, 

der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenka-

pitalen med den del, der kan henføres til posteringer 

foretaget direkte på egenkapitalen.

Moderselskabet er sambeskattet med alle koncern-

selskaber og koncernen har valgt at blive beskattet 

efter reglerne om international sambeskatning. Den 

samlede aktuelle selskabsskat vedrørende sambeskat-

tede selskaber er fordelt mellem de sambeskattede 

selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster 

(fuld fordeling).

balanCe

immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles i balan-

cen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivnin-

ger. Kostprisen er anskaffelsesprisen og omkostninger 

i direkte tilknytning til anskaffelsen samt indirekte 

produktionsomkostninger for egenfremstillede aktiver. 

Indirekte omkostninger omfatter andele af indirekte 

materialer, ydelser, afskrivninger og administrationsom-

kostninger. Endelig opgøres kostprisen inkl. finansie-

ringsrenter i anlægsperioden. 

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes 

årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, 

som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, fore-

tages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdt 

hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til 

genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi. som genindvindingsværdi 

brugstid restværdi

Goodwill 5 – 10 år 0 %

Ledningsnet og  
-anlæg samt målere

 
1 - 60 år

 
0 %

Bygninger 20 - 100 år 0 %

Kraftvarmeværk 5 – 30 år 0 %

Driftsmateriel 3 - 30 år 0 %

Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsperioderne 

vurderes for de enkelte anskaffelser udfra en samlet 

vurdering af art og fremtidig påvirkning af selskabets 

indtjening.
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anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapi-

talværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af 

de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af 

aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopen-

gestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter 

endt brugstid.

Værdien af tildelte CO2-kvoter indregnes ikke i ba-

lancen, idet anskaffelsessummen for disse er DKK 0, 

mens købte kvoter indregnes i balancen og afskrives 

over anvendelsesperioden. salg af overskydende kvoter 

indregnes i resultatopgørelsen.

finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-

somheder indregnes i balancen til den forholdsmæssigt 

ejede andel af virksomhederne. 

Dattervirksomhedernes og de associerede virksomhe-

ders resultat indregnes i resultatopgørelsen forholds-

mæssigt til de andele, der svarer til kapitalandelene.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder 

og associerede virksomheder indregnes under egenka-

pitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis 

metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi 

overstiger anskaffelsesværdien.

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til 

dagsværdi. Denne måles til den salgsværdi, der kan kon-

stateres, eksempelvis børskursværdi pr. statusdagen. 

Andre tilgodehavender indregnes til dagsværdi.

varebeholdninger

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-

princippet, vejede gennemsnitspriser eller nettorealisa-

tionspris, hvor denne er lavere.

råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer ind-

regnes til kostpris omfattende købspriser med tillæg 

af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under 

fremstilling opgøres som værdien af direkte og indirekte 

medgåede materialer og løn. Indirekte produktionsom-

kostninger indeholder indirekte materialer og løn samt 

vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionspro-

cessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr 

samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse.

tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris med 

fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurde-

ring. Tilgodehavender i henhold til reguleringsregnska-

ber over for kunderne indregnes som tilgodehavende.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes 

til salgsværdien af det udførte arbejde med fradrag af 

foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangvæ-

rende arbejde.

periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter indtægter og om-

kostninger, der er modtaget / afholdt i regnskabsåret, 

men som vedrører det efterfølgende regnskabsår.

andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til 

dagsværdi i balancen. 

aktuelle og udskudte skatter

skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balan-

cen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, 

reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver 

beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og 

forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende 

skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med 

den værdi, de efter vurdering forventes at kunne reali-

seres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser 

eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som 

særlig post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Pensionsforpligtelser indregnes i balancen på bag-

grund af oplysninger om pensionerede tjenestemænd i 

det omfang, forpligtelserne ikke er forsikringsmæssigt 

afdækkede. Endvidere indregnes forventede earnout 

betaling for tilkøbte virksomheder under hensættelser.

gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på 

tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagel-

sen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret 

kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles 

over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive 

rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til 

amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens 

pålydende værdi.

pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen opstilles for koncernen efter 

den indirekte metode og viser pengestrømme fra 

driften, investeringer, finansiering og ændring i årets 

pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse 

og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, 

reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte selskabs-

skatter samt ændring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg 

af immaterielle, materielle og finansielle anlægsakti-

ver reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld 

vedrørende nævnte poster.

Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering 

fra og udbetalt udbytte til aktionærer, nettoinvestering i 

obligationer samt optagelse af og afdrag på langfristede 

gældsforpligtelser.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammen-

sætter sig af likvide beholdninger og kortfristet pengein-

stitutgæld.
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koncern / groUP moderseLskab / Parent comPany

2012 2011 2012 2011

note dkk tdkk dkk tdkk

nettoomsætning 2 2.429.994.556 2.283.435 76.571.853 73.980 net turnover

Omkostninger til råvarer og  

hjælpematerialer 1.836.659.848 1.738.574 920.771 784

Expenses for raw products and auxiliary 

materials

Andre eksterne omkostninger 3 114.747.004 101.226 37.238.836 34.133 Other external expenses

eksterne omkostninger i alt 1.951.406.852 1.839.800 38.159.607 34.917 total external expenses

bruttofortjeneste 478.587.704 443.635 38.412.246 39.063 gross profit

Personaleomkostninger 4 218.464.965 205.291 42.406.098 40.037 Staff costs

resultat før afskrivninger (ebitda) 260.122.739 238.344 -3.993.852 -974 result before depreciation (ebitda)

Af- og nedskrivning af immaterielle  

og materielle anlægsaktiver 138.695.538 130.245 5.726.339 7.399

Depreciation and amortisation  

of intangible and tangible assets

resultat af primær drift 121.427.201 108.099 -9.720.191 -8.373 operating profit or loss

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede 

virksomheder 0 0 55.253.804 63.311

Income from equity investments in

associated companies

Indtægter af andre kapitalandele 4.018.664 9.315 0 0 Income from other equity  investments

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede 

virksomheder 0 0 28.566.133 30.286

Financial expenses for associated 

companies

Andre finansielle indtægter 5 2.422.178 2.690 1.624.642 762 Other financial income

Andre finansielle omkostninger 6 -66.484.326 -64.901 -36.030.427 -37.764 Other financial expenses

Finansielle poster i alt -60.043.484 -52.896 49.414.152 56.595 total financial items

resultat før skat 61.383.717 55.203 39.693.961 48.222 Pretax profit

Skat af ordinært resultat 7 17.752.934 2.661 -3.284.413 -3.720 Tax on profit

Årets koncernresultat 43.630.783 52.542 42.978.374 51.942 group profit for the year 

Heraf minoritetsinteresser 652.409 600 0 0 Of which minority interests

Årets resultat 42.978.374 51.942 42.978.374 51.942 Profit for the year
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moderseLskab / Parent comPany

2012 2011

dkk tdkk

resultatdisponering distribution of net profit

Årets resultat 42.978.374 51.942 Net profit for the yearmaterials

Udloddet udbytte samt andre egenkapitalposteringer 525.447.281 5.333 Received dividend and other  adjustments

Overført resultat 473.618.475 479.653 Retained earnings

til disposition for generalforsamlingen 1.042.044.130 536.928 available to the general meeting

beløbet foreslås fordelt således:

the amount is proposed to be allocated 

thus:

Overført til reserve for nettoopskrivning 

efter indre værdis metode 55.253.804 63.310

Transferred to reserve for net revaluation 

following the equity value method

Overført resultat 986.790.326 473.618 Other financial expenses

i alt 1.042.044.130 536.928 total
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aktiVer koncern / groUP moderseLskab / Parent comPany assets

2012 2011 2012 2011

note dkk tdkk dkk tdkk

Goodwill 52.866.941 57.793 0 0 Goodwill

Licens og CO2 rettigheder 0 503 0 0 Licence and CO2rights

immaterielle anlægsaktiver i alt 8 52.866.941 58.296 0 0 total intangible assets

Grunde og bygninger 178.959.233 178.053 102.435.027 104.013 Property and buildings

Kraftvarmeværk og spidslastcentraler 489.466.598 494.639 0 0 CHP plant and peak load stations

Ledningsnet og -anlæg samt målere 1.572.639.580 1.516.414 0 0

Distribution systems and installation  

as well as meters

Driftsmateriel 256.092.984 255.204 10.090.083 14.243 Operating material

Materielle anlægsaktiver under opførelse 17.675.487 59.174 7.332.480 2.172 Tangible assets under construction

materielle anlægsaktiver i alt 9 2.514.833.882 2.503.484 119.857.590 120.428 total tangible assets

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.299.879.534 1.730.208

Equity investment in associated 

 companies

Andre værdipapirer og kapitalandele 22.356.442 86.024 1.500.000 0 Other securities and equity investment

Finansielle anlægsaktiver i alt 22.356.442 86.024 1.301.379.534 1.730.208 total financial assets

anlægsaktiver i alt 10 2.590.057.265 2.647.804 1.421.237.124 1.850.636 total

Råvarer og hjælpematerialer 162.201.486 144.579 38.040 112 Raw products and auxiliary materials

Forudbetaling for varer 800.000 2.486 0 0 Prepayment for products

Varebeholdninger i alt 163.001.486 147.065 38.040 112 total stocks

Tilgodehavender fra salg og 

 tjenesteydelser 261.592.998 206.407 6.201.688 3.142 Receivables from sales and services

Igangværende arbejder for fremmed 

regning 8.419.705 13.353 0 0 Current contract work

Tilgodehavende underdækning 145.497.856 169.361 0 0 Receivables

Tilgodehavende hos tilknyttede 

 virksomheder 0 0 896.847.021 883.259 Receivables from associated companies

Ansvarlige lån 0 0 510.000.000 0 Equity loan

Udskudte skatteaktiver 7 12.250.184 15.971 14.766.000 16.572 Deferred tax assets

Tilgodehavende selskabsskat 483.600 483 483.600 484 Receivable company tax

Andre tilgodehavender 94.215.255 69.926 1.693.992 1.500 Other receivables

Periodeafgrænsningsposter 3.522.878 3.762 2.301.437 1.286 Prepaid expenses

tilgodehavender i alt 525.982.476 479.263 1.432.293.738 906.243 total receivables

Likvide beholdninger 33.876.538 62.333 645.273 68 Cash

omsætningsaktiver i alt 722.860.500 688.661 1.432.977.051 906.423 total current assets

aktiver i alt 3.312.917.765 3.336.465 2.854.214.175 2.757.059 total assets
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Aktiekapital 263.024.000 263.024 263.024.000 263.024 Share capital

Opskrivningshenlæggelser 53.959.135 53.959 0 0 Revaluation reserves

Reserve for nettoopskrivning efter den 

indre værdis metode 0 0 66.115.137 572.988

Reserve for net revaluation following  

the equity value method

Nettoregulering, sikringsinstrumenter -144.089.065 -120.716 -59.320.227 -52.484 Net adjustment, hedging instruments

Overført resultat 1.083.715.166 1.060.879 986.790.326 473.618 Retained earnings

egenkapital i alt 11 1.256.609.236 1.257.146 1.256.609.236 1.257.146 total equity

minoritetsinteresser 3.755.531 7.042 0 0 minority interests

Hensættelser til pensioner 60.800.000 64.610 0 0 Reserves for pensions

Øvrige hensættelser 27.761.717 35.116 23.761.717 35.116 Other deferrals

Hensatte forpligtelser i alt 88.561.717 99.726 23.761.717 35.116 total provisions

Gæld til realkreditinstitutter 385.483.369 407.349 45.932.019 48.983 Debt to mortgage credit institute

Kreditinstitutter i øvrigt 218.634.019 232.553 218.634.019 232.553 Other credit institutes

Lån i øvrigt 3.727.899 7.031 0 0 Other loan

Overdækning 21.066.440 0 0 0 Other debt

Investeringsbidrag, periodisering 145.724.764 142.899 0 0

Investment contribution, accrual basis 

of accounting

Langfristede gældsforpligtelser i alt 12 774.636.491 789.832 264.566.038 281.536 total long-term debt

Langfristede gældsforpligtelser, der 

 forfalder inden for 1 år 46.294.455 40.793 16.392.885 15.395 Long-term debts due within 1 year

Kreditinstitutter i øvrigt 669.297.650 680.020 620.478.263 636.506 Other credit institutes

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 561.332.433 437.591 Debt to associated companies

Leverandører af varer og tjenesteydelser 147.980.643 133.937 6.678.200 3.449 Suppliers of products and services

Forudbetalt på igangværende arbejder 4.984.066 5.538 0 0 Pre-paid current work

Anden gæld 317.227.225 279.375 104.395.403 90.320 Other debt

Periodeafgrænsningsposter 3.570.751 43.056 0 0 Accrued income

kortfristet gæld i alt 1.189.354.790 1.182.719 1.309.277.184 1.183.261 total short-term debt

gældsforpligtelser i alt 1.963.991.281 1.972.551 1.573.843.222 1.464.797 total debt

Passiver i alt 3.312.917.765 3.336.465 2.854.214.175 2.757.059 total liabilities

Eventualforpligtelser 13 Contingent liabilities

Sikkerhedsstillelser 14 Security

Kontraktlige forpligtelser 15 Contractual obligations

Nærtstående parter 16 Related parties

Ejerforhold 17 Ownership

Reguleringer i pengestrømsopgørelse 18 Adjustments in cash flow statement

Segmentoplysninger 19 Information about segments
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koncernens resultat 42.978.374 51.942 group profit

Reguleringer 18 218.073.049 190.872 Adjustments

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter 2.422.178 2.689 Received interest income and similar income

Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger -66.484.326 -64.901 Paid interest expenses and similar expenses

Betalt selskabsskat -6.129.562 0 Paid company tax

resultat af primær drift korrigeret for ikke likvide poster 190.859.713 180.602 operating income adjusted for non-cash items

Forskydning i driftskapital: Change in working capital

Varebeholdninger -15.937.050 -49.237 Stocks

Tilgodehavender -42.357.531 97.719 Receivable

Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.043.528 -34.656 Suppliers of products and services

Anden driftsafledt gæld -36.612.723 56.008 Other operation derived debt

driftens pengestrømme 109.995.937 250.436 operation’s cash flow

Køb af materielle anlægsaktiver -185.743.049 -191.531 Acquisition of tangible assets

Anlæg under opførelse 41.398.206 27.913 Installation under construction

Køb af finansielle anlægsaktiver -5.587.497 -2.332 Purchase of financial assets

Køb af datterselskab / afregning earn out -9.829.691 -19.338 Purchase of associated companies / payed earn out

Langfristede tilgodehavender 0 4.200 Long-term receivables

Modtaget udbytte 1.934.400 1.934 Received dividend

Salg af finansielle anlægsaktiver 63.258.208 -14 Sale of financial assets

Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 7.929.331 4.813 Sale of intangible and tangible assets

investeringernes pengestrømme -86.640.092 -174.355 investments´ cash flow

Obligationer, netto køb og salg 0 5.701 Bonds, net purchase and sale

Udbetalt udbytte til mindretalsaktionær -3.885.000 0 Paid dividend minority interests

Optagelse af langfristede lån 0 396.566 Raising of long-term loan

Afdrag på langfristede lån -37.205.408 -29.268 Instalment payments of long-term loan

Finansieringens pengestrømme -41.090.408 372.999 Financing cash flow

Årets samlede pengestrømme -17.734.563 449.080 total cash  flow for the year

Likvide beholdninger ved årets begyndelse -617.686.549 -1.047.149 Cash at bank and in hand at the beginning of the year

Likvide beholdninger ved årets begyndelse, tilkøbt 

virksomhed 0 -19.618

Cash at bank and in hand at the beginning of  

the year, purchased companies

Likvide beholdninger ved årets slutning -635.421.112 -617.687 cash at bank and in hand at the end of the year

Likvide beholdninger ved årets slutning  

specificeres således:

Cash at bank and in hand at the end of the year  

is specified thus:

Likvide beholdninger 33.876.538 62.333 Cash at bank and in hand

Kortfristet bank- og sparekassegæld -669.297.650 -680.020 Short-term bank and savings bank debt

i alt -635.421.112 -617.687 total

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af 

koncernregnskabets balance.

The cash flow statement cannot be directly derived 

from the consolidated balance sheet.
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1 Usikkerhed ved indregning og måling
I årsregnskabet for 2012 er der følgende usikkerhed ved indregning og 
måling:
 
Verdo Tele A/s:
Verdo Tele A/s’ indtjening vil også i de kommende år vise underskud som 
følge af den lange tidshorisont for selskabets investeringer. Der udarbejdes 
årligt en nedskrivningstest på grundlag af de fremtidige pengestrømme til 
vurdering af værdiansættelsen af investeringen. Det er på baggrund heraf 
ledelsens vurdering, at den kapitaliserede værdi af de fremtidige penge-
strømme giver en højere værdi end den bogførte værdi af anlægsaktiverne, 
og at der ikke er behov for nedskrivninger. Beregningen er følsom overfor en 
række væsentlige faktorer som afkastkrav, indtjening pr. kunde samt tilgang 
af nye kunder.
 
Verdo Varme A/s:
selskabet har med udgangen af 2012 opgjort en akkumuleret underdækning 
på DKK 129 mio. og en egenkapital på DKK 274 mio. 
 
selskabet har over for tilsynsmyndigheden Energitilsynet anmeldt en ind-
skudskapital (fri egenkapital) pr. 1. marts 1981 på DKK 381 mio., som med 
tillæg af anmeldt forrentning af indskudskapitalen frem til ultimo 2012 kan 
opgøres til DKK 783 mio. Energitilsynet behandler for tiden flere tilsvarende 
kapitalanmeldelser af indskudskapital med efterfølgende forrentning. En 
afgørelse på sagen kan reducere den beregnede indskudskapital og muligvis 
få indvirkning på den regnskabsmæssige egenkapital, der i årsrapporten for 
2012 er opgjort til DKK 274 mio.
 
I forbindelse med selskabets skattepligt er det uafklaret hvorledes selska-
bets underdækning skal behandles skattemæssigt. såfremt opkrævningen af 
underdækning er skattepligtig kan den faktiske skat opkræves hos kunderne 
som en del af varmeprisen. Betydningen af en eventuel skattepligt vil for 
årsrapporten betyde at der hensættes udskudt skat hertil, men samtidig et 
tilsvarende tilgodehavende hos kunderne.
 
Verdo Vand A/s:
Tilsynsmyndigheden randers Kommune har udtrykt tvivl om hvorvidt selska-
bets udtræk på DKK 112 mio. ved overdragelsen af vandaktiviteterne i 2008 
var lovmedholdeligt. Endvidere har Forsyningssekretariatet tilkendegivet, 
at der er en akkumuleret overdækning efter deres opfattelse i størrelsesor-
denen DKK 27 mio. ultimo 2010. Beløbet er nu afsat i årsrapporten, selvom 
Verdo Vand A/s ikke er enig heri. Det skal bemærkes, at Vandforsyningsloven 
i 2008 ikke indeholdt forbud mod udtræk af indskudskapital. 
 
Forsyningssekretariatet har i sin afgørelse af prisloftet for 2011 afgjort, at 
der i prisloftet skal indregnes en overdækning på DKK 3,0 mio. selskabet 
har påklaget afgørelse af prisloft 2011 til Konkurrenceankenævnet. Klagen 
forventes tidligst behandlet maj 2013.
 
Der foreligger ikke en myndighedsafgørelse fsva. selskabets udtræk på DKK 
112 mio. selskabet har på basis af en kapitalopgørelse primo 1998 overfor 
tilsynsmyndigheden randers Kommune anmeldt en indskudskapital på DKK 
178,3 mio. Denne indskudskapital kan, efter udtrækket ved overdragelsen til 
nyt vandselskab og en forrentning af indskudskapitalen svarende til resul-
taterne før skat, og med fradrag af prisregulerende afskrivninger opgøres til 
en værdi, som ligger væsentligt over den i årsrapporten anførte egenkapital. 
Opgørelsen indikerer således ikke nogen overdækning.
 
selskabet indtrådte i skattepligt i forbindelse med omdannelse pr. 1. januar 
2008. Anlægsaktiverne blev skattemæssigt værdiansat til samme værdier, 
som i den regnskabsmæssige åbningsbalance. 
 

Uncertainty concerning recognition and measurement
The annual accounts for 2012 include elements of uncertainty concerning 
recognition and measurement as follows:

Verdo Tele A/S:
Verdo Tele A/S’ earnings will continue to show a deficit over the next few 
years as a result of the long timeframe for the company’s investments. A 
depreciation test is performed each year based on future cash flows to evalu-
ate the value of investment. Using this test, the management believes that 
the capitalised value of the future cash flows will give a higher value than the 
bookkept value of the fixed assets, and that there is no need for depreciation. 
The calculation is sensitive to a number of significant factors, such as return 
on investment requirements, earnings per customer and acquisition of new 
customers.

Verdo Varme A/S:
At year end 2012, the company had an accumulated deficit of DKK 129 mil-
lion, and equity of DKK 274 million.

The company has notified the Danish Energy Regulatory Authority (DERA), of 
a capital contribution (free equity) made on 1 March 1981 of DKK 381 million, 
which, with the addition of interest applied to the capital contribution up to 
year end 2012, amounts to DKK 783 million. DERA is currently considering 
several similar notifications of capital contributions with subsequent interest. 
A decision on the matter can reduce the calculated capital contribution, and 
possibly have an effect on the capital contribution in the annual report for 
2012 recognised at DKK 274 million.

Whether the company’s deficit should be taken into account for the com-
pany’s tax liability has not been resolved. If recovery of the deficit is taxable, 
the tax payable can be charged to the customers as part of the price for heat. 
The significance of a tax liability for the annual report will be deferred tax, and 
a corresponding receivable from the customers.

Verdo Vand A/S:
The Municipality of Randers in its capacity as regulatory authority, has 
expressed doubt as to whether the company’s withdrawal of DKK 112 million 
when water activities were transferred in 2008 was legal. Furthermore, the 
Forsyningssekretariatet (supply secretariat) has stated that there is an accu-
mulated surplus in their opinion of around DKK 27 million as at year end 2010. 
The amount has now been set aside in the annual report, even though Verdo 
Vand A/S does not agree. Please note that the 2008 Water Supply Act did not 
forbid a withdrawal capital contributions. 

The secretariat’s ruling on the price cap for 2011 stated that a surplus of DKK 
3 million must be incorporated. The company has appealed the decision on 
a price cap for 2011 to the Konkurrenceankenævnet (competition appeals 
board). The appeal is expected to be heard no earlier than May 2013.

No ruling has been given on the company’s withdrawal of DKK 112 million. On 
the basis of a statement of changes in equity made in early 1998, the com-
pany reported a capital contribution of DKK 173.8 million to the Municipality 
of Randers, which after the withdrawal arising from transfer to a new water 
company and interest applied to the capital contribution corresponding to 
pre-tax profit, and after deduction of price-regulating depreciation can be 
recognised at a value which is significantly higher than the equity reported in 
the annual report. As such, the statement did not indicate any surplus cover.

The company became liable for tax in connection with conversion on 1 Janu-
ary 2008. Fixed assets were valued for tax purposes to the same value as in 
the opening balance of the accounts.
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sKAT har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de myndig-
hedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne, og i stedet lagt til grund, 
at de skattemæssige indgangsværdier skønsmæssigt beregnes ud fra en 
tillempet DCF-model. Principperne herfor har sKAT beskrevet i en vejledning 
offentliggjort den 10. juni 2011. Det er derfor sKAT’s vurdering, at de skat-
temæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de 
regnskabsmæssige. sagerne er påklaget til Landsskatteretten. selskabet har 
ikke indregnet den udskudte skat baseret på sKAT’s værdiansættelsesprin-
cipper, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagerne vil falde ud til 
selskabernes fordel. såfremt sagerne i Landsskatteretten falder ud til sKATs 
fordel, vil den potentielle aktuelle skat skulle indregnes som en regulatorisk 
underdækning med en deraf afledt opkrævningsret.
 
Verdo renewables Ltd.:
selskabets drift og indtjening er utilfredsstillende og underskudsgivende, og 
der er nogle væsentlige forudsætninger, som skal opfyldes for at selskabets 
drift bliver tilfredsstillende. Der udarbejdes årligt en nedskrivningstest på 
grundlag af de fremtidige pengestrømme til vurdering af selskabets bogførte 
værdi af investeringen. Det er ledelsens vurdering, at den kapitaliserede vær-
di af de fremtidige pengestrømme giver en højere værdi end den bogførte 
værdi af anlægsaktiverne, og at der derfor ikke er behov for nedskrivning. 
Beregningen er følsom overfor en række væsentlige faktorer som afkastkrav, 
indtjening på og fordeling mellem de forskellige produkter samt tilgang af 
nye kunder.

SKAT has refuted the industry’s use of the standard prices set by the authori-
ties for fixed assets in a number of cases, and claimed instead that the tax-
able input values should be calculated based on an adjusted DCF model. SKAT 
defined the principles for the above in a guide published on 10 June 2011. 
SKAT therefore believes that the taxable input values for fixed assets are 
significantly lower than those in the accounts. The case has been referred to 
the Danish National Tax Tribunal. The company has not incorporated deferred 
tax based on SKAT’s valuation principles, as the management believe that it is 
likely that the cases will be ruled in favour of the companies. If not, potential 
actual tax payable should be incorporated as a regulatory deficit, giving rise to 
entitlement to charge. 

Verdo Renewables Ltd.:
The company’s operations and earnings are unsatisfactory and loss-making, 
and there are significant preconditions to be fulfilled for them to become 
satisfactory. An annual depreciation test is performed on the basis of future 
cash flows to evaluate the company’s bookkept value of investment. The 
management believe that the capitalised value of the future cash flow gives 
a higher value than the bookkept value of the fixed assets, and that there is 
therefore no need for depreciation. The calculation is sensitive to a number of 
significant factors, such as return on investment requirements, earnings on 
and breakdown between the different products, plus the acquisition of new 
customers.

koncern / groUP

2012 2011

note dkk tdkk

2. nettoomsætning net turnover

Nettoomsætning fordeler sig således på aktiviteter: Net turnover is distributed to activities thus:

El-forsyning 406.762.000 394.786 Electricity supply

Vand-forsyning 22.051.000 25.615 Water supply

Varme-forsyning 378.023.000 287.112 Heating supply

Entreprenør- og vedligeholdelsesopgaver 162.918.000 133.985 Contractor and maintenance tasks

Brændselssalg 544.102.000 556.746 Fuel sales

Biobrændselsproduktion 79.113.000 38.998 Biofuel production

Salg af teknisk kul 646.804.000 682.547 Sales of technical carbon

El-produktion 89.657.000 78.293 Electricity production

Fiber og telefoni 44.055.000 39.139 Fiber and telephony

I øvrigt 56.509.556 46.214 Other

I alt 2.429.994.556 2.283.435 Total

Årets regulering af underdækning udgør -20.854.099 29.909 Adjustment of receivables

3. andre eksterne omkostninger other external expenses

Honorar til generalforsamlingsvalgt revision: Fee to accountant elected by general meeting:

Honorar vedrørende lovpligtig revision 1.217.178 1.069 Fee for audit

Erklæringsopgaver med sikkerhed 118.182 27 Other statements

Skatterådgivning 160.138 67 Tax advise

Andre ydelser 506.886 857 Fee for other work

I alt 2.002.384 2.020 Total
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4. Personaleomkostninger staff costs

Lønninger m.v.: Wages and salaries:

Vederlag til bestyrelse og direktion 4.706.627 4.707 4.706.627 4.707 Fee for board and executive board

Lønninger til øvrige ansatte 192.321.879 178.225 36.595.049 33.877 Wages for other employees

Pensioner 13.800.090 14.225 6.936.831 6.662 Pensions

Omkostninger til social sikring 3.949.974 3.469 -141.107 222 Expenses for social security

Andre personaleudgifter 3.686.395 4.665 1.806.646 2.523 Other staff expenses

Fordelt personaleomkostninger til  asso - 

cierede og tilknyttede virksomheder 0 0 -7.497.948 -7.954

Distributed staff costs to associated 

 companies

I alt 218.464.965 205.291 42.406.098 40.037 Total

Gennemsnitligt antal ansatte 460 451 72 63 Average number of employees

Herudover aflønnes direktører 

med fri bil

In addition, the executive board  

is remunerated with free car

5. andre finansielle indtægter other financial income

Renteindtægter 1.062.518 1.671 282.726 0 Interest income

Valutakursreguleringer 1.359.660 932 1.341.916 762 Marketable securities adjustment

Kursregulering på værdipapirer 0 87 0 0 Capital adjustment on securities

I alt 2.422.178 2.690 1.624.642 762 Total

6. Finansielle omkostninger Financial expenses

Renteomkostninger 63.908.637 64.792 33.461.542 37.665 Interest expenses

Valutakursreguleringer 2.575.689 109 2.568.885 99 Marketable securities adjustment

I alt 66.484.326 64.901 36.030.427 37.764 Total
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co2 rettigheder /  

co2 rights goodwill amounts in dkk

8. immaterielle anlægsaktiver intangible assets

Kostpris pr. 01.01.12 502.875 69.613.481 Cost as at 01.01.12

Afgang i året -502.875 0 Disposals through the year

Tilgang i året 0 2.544.520 Additions through the year

Kostpris pr. 31.12.12 0 72.158.001 Cost as at 31.12.12

Afskrivninger pr. 01.01.12 0 11.820.808 Depreciation as at 01.01.12

Afskrivninger i året 0 7.470.252 Depreciation through the year

Afskrivninger pr. 31.12.12 0 19.291.060 Depreciation as at 31.12.12

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12 0 52.866.941 Book value as at 31.12.12

koncern / groUP moderseLskab / Parent comPany

2012 2011 2012 2011

note dkk tdkk dkk tdkk

7. skatter taxes

Årets aktuelle skat 5.442.571 5.434 -6.139.450 -3.692 Current tax for the year

Årets udskudte skat 9.866.326 -2.773 2.259.000 -28 Differed tax for the year

Skat vedr. tidligere år 2.444.037 0 596.037 0 Tax from last year

Årets skat i alt 17.752.934 2.661 -3.284.413 -3.720 Total tax for the year

Skat af ordinært resultat  

forklares således: Tax on ordinary operations is explained thus:

Beregnet 25% skat af 

ordinært resultat 15.345.929 13.801 9.923.490 12.056

Calculated 25% tax on pre-tax ordinary 

operations

Skat af resultat i datterselskaber 0 0 -13.813.451 -5.391 Tax on results in subsidiaries

Skat af ikke skattepligtige kapitalandele 0 -11.250 0 -10.437 Tax on non-taxable equity investments

Skat af ikke skattepligtige indtægter og 

ikke fradragsberettigede omkostninger 2.407.005 110 9.511 52

Tax on non-taxable income and non- 

deductible expenses

Skat vedr. tidligere år 0 0 596.037 0 Tax from last year

I alt 17.752.934 2.661 -3.284.413 -3.720 Total

Den udskudte skat er beregnet  

med 25% og fordeler sig således:

The deferred tax is calculated with 25%  

and is distributed thus:

Anlægsaktiver -43.749.816 -66.857 -903.000 -923 Intangible, tangible and financial assets

Skattemæssig underskudsfremførsel 15.027.000 24.243 3.963.000 0 Tax loss carry forward

Debitorer 478.000 -2.912 0 0 Debtors

Periodiserede indtægter 14.135.000 13.137 0 0 Accrued income

Egenkapitalbevægelser 18.607.000 40.212 11.706.000 17.495 Change in equity

Værdipapirer 103.000 0 0 0 Securities

Pensionsforpligtelser 7.650.000 8.148 0 0 Pension obligations

Udskudt skat i alt 12.250.184 15.971 14.766.000 16.572 Total deferred tax

Der henvises til afsnittet “særlige 

risikofaktorer” i ledelsesberetningen og 

i note 1.

Please refer to “Special risk factors” in the 

management’s report and note 1.
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grunde og

bygninger /

Property and

buildings

kraft-

varmeværk 

og spidslast 

centraler / 

cHP plant and 

peak  

load stations

Ledningsnet 

og -anlæg, 

målere /

distribution 

systems and 

installation as 

well as meters

drifts-

materiel / 

operating

material

materielle

anlæg under

udførelse / 

tangible 

assets under 

construction amounts in dkk

9. materielle anlægsaktiver tangible assets

Koncernen: The Group:

Kostpris pr. 01.01.12 198.404.483 948.223.757 2.471.480.542 348.656.489 59.290.293 Cost as at 01.01.12

Færdiggjorte anlæg 7.360.375 18.980.520 112.851.326 19.284.057 -158.476.278 Completed projects

Tilgang i året 22.838 4.000.000 13.395.846 9.848.087 117.078.072 Additions through the year

Afgang i året -2.517.046 0 -3.776.475 -10.762.859 0 Disposals through the year

Kostpris pr. 31.12.12 203.270.650 971.204.277 2.593.951.239 367.025.774 17.892.087 Cost as at 31.12.12

Afskrivninger pr. 01.01.12 20.351.414 453.584.937 955.066.575 93.452.580 116.600 Depreciation as at 01.01.12

Kursregulering til ultimokurs -272.265 0 0 -5.385.058 0 Translation adjustments

Afskrivninger i året 4.479.963 28.152.742 68.698.380 30.179.013 100.000 Depreciation through the year

Tilbageførsel af af- og nedskriv-

ninger vedr. årets afgang -247.695 0 -2.453.296 -7.313.745 0

Carry back of depreciation regarding 

the year’s disposals

Afskrivninger pr. 31.12.12 24.311.417 481.737.679 1.021.311.659 110.932.790 216.600 Depreciation as at 31.12.12

Regnskabsmæssig værdi  

pr. 31.12.12 178.959.233 489.466.598 1.572.639.580 256.092.984 17.675.487 Book value as at 31.12.12

Heraf udgør aktiverede renter  

pr. 31.12.12 TDKK 47.369.

Activated interest comprise as  

at 31.12.12 in total DKK 47,7 M.

Salgssum for afhændede aktiver 7.426.456 Sales sum for sold assets

Regnskabsmæssig værdi 7.041.644 Book value

Tab 384.812 Loss

I “Ledningsnet og -anlæg samt 

målere” indgår fibernet med netto 

DKK 460 mio. Yderligere indgår 

dels i “Grunde og bygninger” og 

dels i “Driftsmateriel” investering 

i produktionsfabrikker i UK med 

DKK 208 mio.

Der henvises til omtale af værdi-

ansættelse af materielle anlæg-

saktiver under afsnittet “Særlige 

risiko faktorer i ledelsesberetnin-

gen og i note 1.

“The fixed-line network and installa-

tions and meters” includes the fibre 

network valued at DKK 460 million net. 

In addition, included partly in “Group 

and buildings” and partly in “Operating 

material” are investments in produc-

tion facilities in the UK valued at DKK 

208 million.

Refe material fixed assets under the 

section “Special risk factors” in the 

management report and in note 1.
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note beløb i dkk

grunde og

bygninger /

Property and

buildings

drifts-

materiel / 

operating

material

materielle

anlæg under

udførelse / 

tangible assets 

under con-

struction amounts in dkk

9. materielle anlægsaktiver – fortsat tangible assets – continued

Moderselskabet Parent company:

Kostpris pr. 01.01.12 113.379.910 37.961.984 2.171.745 Cost as at 01.01.12

Færdiggjorte projekter 207.912 0 -207.912 Completed projects

Tilgang i året 0 2.245.037 5.368.647 Additions through the year

Afgang i året 0 -982.030 0 Disposals through the year

Kostpris pr. 31.12.12 113.587.822 39.224.991 7.332.480 Cost as at 31.12.12

Afskrivninger pr. 01.01.12 9.367.149 23.718.744 0 Depreciation as at 01.01.12

Afskrivninger i året 1.785.646 6.046.745 0 Depreciation through the year

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger  

vedr. årets afgang 0 -630.581 0

Carry back of depreciation regarding the year’s 

disposals

Afskrivninger pr. 31.12.12 11.152.795 29.134.908 0 Depreciation as at 31.12.12

Regnskabsmæssig værdi  

pr. 31.12.12 102.435.027 10.090.083 7.332.480 Book value as at 31.12.12

Salgssum for afhændede aktiver 2.457.501 Sales sum for sold assets

Regnskabsmæssig værdi 351.449 Book value

Gevinst 2.106.052 Gain
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note beløb i dkk

andre værdipapirer  

og kapitalandele / 

other securities and  

equity investments amounts in dkk

10. Finansielle anlægsaktiver Financial assets

Koncernen: The Group:

Kostpris pr. 01.01.12 49.346.725 Cost as at 01.01.12

Årets afgang -24.190.000 Disposals through the year

Årets tilgang 5.587.497 Additions through the year

Kostpris pr. 31.12.12 30.744.222 Cost as at 31.12.12

Opskrivninger pr. 31.12.12 36.677.856 Revaluation as at 01.01.12

Opskrivninger i året 18.664 Revaluation in the year

Tilbageført vedr. årets afgang -43.149.900 Carry back regarding the year's disposals

Modtaget udbytte -1.934.400 Received dividend

Op- og nedskrivninger pr. 31.12.12 -8.387.780 Revaluation as at 31.12.12

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12 22.356.442 Book value as at 31.12.12

note beløb i dkk

andre værdipapirer  

og kapitalandele / 

other securities and  

equity investments

kapitalandele i 

  dattervirksomheder /

eguity investments  

in subsidiaries amounts in dkk

10. Finansielle anlægsaktiver – fortsat Financial assets – continued

Moderselskabet: Parent company:

Kostpris pr. 01.01.12 1.157.219.878 1.500.000 Cost as at 01.01.12

Årets afgang -1.000.000 0 Disposals through the year

Årets tilgang 77.544.519 1.500.000 Additions through the year

Kostpris pr. 31.12.12 1.233.764.397 3.000.000 Cost as at 31.12.12

Op- og nedskrivninger pr. 01.01.12 506.113.985 -1.500.000 Revaluation as at 01.01.12

Egenkapitalposteringer primo 66.874.464 0 Adjustments of eguity as at 01.01.12

Opskrivninger i året 55.253.804 0 Revaluation in the year

Udbetalt udbytte -521.115.000 0 Paid dividend

Egenkapitalposteringer -41.072.232 0 Equity items

Tilbageført vedr. årets afgang 60.116 0 Carry back regarding the year’s disposals

Opskrivninger pr. 31.12.12 66.115.137 -1.500.000 Revaluation as at 31.12.12

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12 1.299.879.534 1.500.000 Book value as at 31.12.12
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note navn

Hjemsted / 

registered office

Årets resultat /

Profit og loss

for the year

egenkapital / 

equity

ejerandel /

ownership 

interest name

10. Finansielle anlægsaktiver – fortsat Financial assets – continued

Dattervirksomheder: Subsidaries: 

Verdo Randers El-net A/S og  

Verdo Randers El-forsyning A/S Randers 15.911.812 396.901.955 100%

Verdo Randers El-net A/S and  

Verdo Randers El-forsyning A/S

Verdo Vand Holding A/S og  

Verdo Vand A/S Randers 3.485.469 154.965.220 100%

Verdo Vand Holding A/S and  

Verdo Vand A/S

Verdo Varme A/S Randers 40.809.445 273.859.683 100% Verdo Varme A/S

Verdo Tele A/S Randers -21.626.523 59.269.944 100% Verdo Tele A/S

Verdo Produktion A/S Randers 34.686.333 38.526.286 100% Verdo Produktion A/S

Verdo Entreprise A/S Randers 2.159.617 84.076.589 100% Verdo Entreprise A/S

Verdo Hydrogen A/S Randers -188.578 73.596 100% Verdo Hydrogen A/S

Verdo Energy A/S og  

MJ  Commodities A/S Randers 15.536.574 163.652.746 100%

Verdo Energy A/S and  

MJ  Commodities A/S

Verdo Renewables Ltd. England -47.487.094 -2.913.767 100% Verdo Renewables Ltd.

Carbon Partners AS og  

Carbon Partners Inc. Norge / USA 8.602.467 85.568.632 100%

Carbon Partners AS and  

Carbon Partners Inc.

Verdo Hillerød El-net A/S og  

Verdo Hillerød El-forsyning A/S Hillerød 1.497.739 35.154.062 100%

Verdo Hillerød El-net A/S and  

Verdo Hillerød El-forsyning A/S

Midtjysk Elhandel A/S Randers 1.866.543 10.744.588 74% Midtjysk Elhandel A/S

Dattervirksomheder i alt 55.253.804 1.299.879.534 Total subsidaries

Egenkapital er opgjort incl. koncerngoodwill. Eguity includes goodwill

note navn

Hjemsted / 

registered office

ejerandel /

ownership 

interest name

10. Finansielle anlægsaktiver – fortsat Financial assets – continued

Andre værdipapirer og kapitalandele: Other securities and equity investments:

Ryhavevej 50 A/S Aarhus 8,06% Ryhavevej 50 A/S

Net-Sam Scada A/S Aarhus 6,69% Net-Sam Scada A/S

Green City Danmark A/S Herning 0,01% Green City Danmark A/S

Waoo A/S Aarhus 3,32% Waoo A/S

Organic Fuel Tecnologi A/S Risskov 15,36% Organic Fuel Tecnologi A/S

El-salg A/S Albertslund 0,17% El-salg A/S

Nianet A/S Glostrup 2,38% Nianet A/S

DFF-EDB A.m.b.A. Kolding 0,52% DFF-EDB A.m.b.A.
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note beløb i dkk

aktiekapital /

share capital

opskrivnings-

henlæggelse /

revaluation 

reserves

reserve for 

nettoopskriv-

ning efter den 

indre værdis 

metode /

reserve for 

net revalua-

tion following 

the equity

value method

nettoregu-

lering af sik-

ringsinstru-

menter /

net adjust-

ment hedging

instruments

overført

resultat /

retained 

earnings amounts in dkk

11. egenkapital equity

Koncernen: The Group:

Saldo pr. 01.01.12 263.024.000 53.959.135 0 -120.715.606 994.005.038 Balance as at 01.01.12

Ændret regnskabspraksis 0 0 0 0 66.874.464 Changed acconting policies

Korrigeret primosaldo 263.024.000 53.959.135 0 -120.715.606 1.060.879.502 Corrected Balance as at 01.01.12

Årets resultat 0 0 0 0 42.978.374 Profit for the year

Ændret regnskabspraksis 0 0 0 0 -27.085.424 Changed acconting policies

Årets regulering 0 0 0 -23.373.459 6.942.714 Adjustments for the year

Saldo pr. 31.12.12 263.024.000 53.959.135 0 -144.089.065 1.083.715.166 Balance as at 31.12.12

Moderselskabet: Parent company:

Saldo pr. 01.01.12 263.024.000 0 506.113.985 -52.483.893 473.618.475 Balance as at 01.01.12

Ændret regnskabspraksis 0 0 66.874.464 0 0 Changed acconting policies

Korrigeret primosaldo 263.024.000 0 572.988.449 -52.483.893 473.618.475 Corrected Balance as at 01.01.12

Årets resultat 0 0 55.253.804 -6.836.334 -12.275.430 Profit for the year

Udloddet udbytte 0 0 -521.115.000 0 521.115.000 Paid dividend

Årets regulering 0 0 -41.012.116 0 4.332.281 Adjustments for the year

Saldo pr. 31.12.12 263.024.000 0 66.115.137 -59.320.227 986.790.326 Balance as at 31.12.12

Aktiekapitalen består af 263.024 

aktier á nominelt DKK 1.000. 

Ingen aktier er tillagt særlige 

rettigheder.

The share capital comprises 263,024 

shares at nominal DKK 1.000. No 

shares have been allocated special 

rights.

Aktiekapitalen har udviklet sig 

således: The share capital has developed thus:

Aktiekapital ved stiftelse 250.000.000 Share capital upon establishment

Kapitalforhøjelse i forbindelse 

med fusion i 2004 13.024.000

Capital increase in connection with 

merger in 2004

Aktiekapital pr. 31.12.12 263.024.000 Share capital as at 31.12.12
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koncern / groUP moderseLskab / Parent comPany

2012 2011 2012 2011

note dkk tdkk dkk tdkk

12. Langfristede gældsforpligtelser Long-term debts

Andel af langfristede gældsforpligtelser, 

der forfalder efter 5 år: 

Share of long-term debts fall due for 

 payment after 5 years:

Gæld til realkreditinstitutter 297.293.000 324.601 33.410.000 38.485 Debt to mortgage credit institutions

Gæld til kreditinstitutter 161.234.000 175.553 161.234.000 175.552 Debt to credit institutions

Gæld i øvrigt 136.676.000 125.562 0 0 Other debt

I alt 595.203.000 625.716 194.644.000 214.037 Total
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note   

13 eventualforpligtelser

Koncernen har følgende eventualforpligtelser:

Verdo Produktion a/s:
 
retssager:
Verdo Produktion A/s er, som omtalt i årsrapporterne fra tidligere 
år, part i en retssag med sKAT. stadiet for retssagen kan beskrives 
således:
 
referenceværk
sKAT har besluttet at gennemføre en forhøjelse af afgifterne på kul-
forbruget med DKK 34,2 mio. eksklusiv renter for perioden 01.10.96 
– 31.08.98. Kravet om efterregulering baserer sig på det forhold, 
at Verdo ved deres opgørelser har benyttet Fyns Værket som refe-
renceværk, jf. anmeldelse til Elprisudvalget, som ikke har anfægtet 
anmeldelsen, medens sKAT mener, at Midtkraft skulle være anvendt 
som referenceværk. 
 
Verdo Produktion A/s har i 2009 valgt at indbetale afgifterne på DKK 
34,2 mio. for at minimere rentetab ved evt. tab af sagen.
 
opgørelsesmetode kulforbrug
I samme sag har Verdo anlagt sag mod sKAT om tilbagebetaling af 
DKK 49,6 mio. Kravet om tilbagebetaling vedrører betalte afgifter 
i perioden 01.01.96 – 31.08.98 og vedrører opgørelsesmetoden af 
kulforbruget.
 
samlet behandling af sagerne
De to sager, som af praktiske årsager behandles samlet, er tabt i 
Vestre Landsret, og efterfølgende er sagerne anket til Højesteret, 
hvor den forventes behandlet i løbet af 2013. Udfaldet af sagen kan 
ikke vurderes på nuværende tidspunkt. 
 
sagens betydning for årsrapporten
Afgørelsen af sagen har ikke umiddelbart betydning for årsrapporten. 
såfremt Verdo Produktion A/s får helt eller delvist medhold i sagen, 
er selskabet forpligtet til at indregne eventuelle afgiftsbeløb og renter 
heraf i afregningspriserne – således at de tilbagebetales til kunderne 
– uafhængigt af, hvilke regler der til sin tid gælder for varmeprisfast-
sættelsen.
 
Idet der er usikkerhed om beløbenes størrelse og, idet der i sidste 
ende er tale om et forhold, der alene påvirker kunderne, men er neu-
tralt for Verdo Produktion A/s, er eventualforpligtelsen / eventualakti-
vet ikke indregnet i årsrapporten.
 
nedrivningsforpligtelse
selskabet har en forpligtelse til nedrivning og oprydning på randers 
Havn af randers Kraftvarmeværk (KVr). Forpligtelsen er dog først 
aktuel ved ophør af værkets forventede levetid i 2036 og der er som 
følge af den lange tidshorisont ikke sat beløb på forpligtelsen.
 
Der er overtaget en forpligtelse på nedrivning af Grenaa Kraftvarme 
(GrV) som er indregnet i balancen.

øvrige forpligtelser
selskabet har ikke yderligere eventualforpligtelser bortset fra  
eventuelle afledte effekter af forhold omtalt i note 1.

contingent liabilities

The group has the following contingent liabilities:

Verdo Produktion a/s:

Legal proceedings:

As referred to in previous annual reports, Verdo Produktion A/S is party to legal 

proceedings with SKAT, the Danish tax authority. Status of the proceedings:

reference plant

SKAT has decided to implement an increase in duties on coal consumption of DKK 

34.2 million excluding interest for the period of 01.10.96– 31.08.98. The demand 

for retrospective adjustment is based on Verdo using Fyns Værket as reference 

in its statements according to notification to Elprisudvalget (the committee on 

electricity prices), which did not refute the notification, whilst SKAT believe that 

Midtkraft should be used as the reference plant.

Verdo Produktion A/S opted to pay the duty of DKK 34.2 million in 2009 to mini-

mise loss due to interest should the case be lost.

statement compilation method, coal consumption

In the same case, Verdo has sued SKAT for repayment of DKK 49.6 million, the 

claim concerns repayment of duties paid between 01.01.96 – 31.08.98 and the 

statement compilation method for coal consumption.

collective consideration

Both cases, which were being considered collectively for practical purposes, 

were lost at the High Court of Western Denmark, and have been appealed to the 

Supreme Court, where they are expected to be heard in the course of 2013. The 

result of the case cannot be determined at this time.

significance of the case to the annual report

The court’s ruling has no immediate significance to the annual report. If a ruling 

goes wholly or partially in favour of Verdo Produktion A/S, the company will be 

obliged to incorporate any duty and interest on the same in the billing prices – in 

order to provide a refund to consumers – irrespective of the rules in effect per-

taining to setting heating prices.

As there is uncertainty concerning the size of the amount, which in the final 

analysis solely affects consumers, but is neutral to Verdo Produktion A/S, any 

possible assets/liabilities are not incorporated in the annual report.

Undertaking to demolish

The company has an undertaking to demolish and clear all traces of Randers 

Kraftvarmeværk (KVR) from the Port of Randers. However, the undertaking does 

not come into effect until the end of the power station’s projected service life in 

2036, and because of the long timeframe, the undertaking has not been valued.

An undertaking to demolish Grenaa Kraftvarme (GRV) has been taken over, which 

is incorporated in the balance sheet.

other liabilities

The company has no other liabilities apart from derived effects of the conditions 

referred to in note 1.
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Pant i fast ejendom er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter, 
hvor restgæld pr. 31.12.12 udgør DKK 406,9 mio. Den regnskabs-
mæssige værdi af pantet udgør pr. 31.12.12 DKK 583,3 mio. 
 
Garantier omfatter dels almindelige håndværkergarantier og dels 
sikkerhed for pensionsforpligtelser overfor tjenestemænd. 
 
Moderselskabet Verdo A/s har erklæret, at det vil yde finansiel 
støtte til datterselskaberme Verdo Hydrogen A/s og Verdo rene-
wables Ltd. i de næste 12 måneder. 
 
Endelig kautionerer moderselskabet Verdo A/s overfor dattersel-
skabers engagementer med kreditinstitutter. 

Mortgage on real property has been provided as security for mort-

gage credit institutions where the outstanding debt as at 31.12.12 

comprises DKK 406,9 M. Book value of realproperty as at 31.12.12 

comprises DKK 583,3 M

 

Other deposited securities are as security for pension obligations to 

public  servants, and other ordinary guarantees.

 

The parent company, Verdo A/S, has declared that it will provide 

financial support to the subsidiaries, Verdo Hydrogen A/S and Verdo 

Renewables Ltd., for the next 12 months.

 

Finally, the parent company, Verdo A/S, guarantees for the susidiaries’ 

commitments with credit institutions

koncern / groUP moderseLskab / Parent comPany

2012 2011 2012 2011

note dkk tdkk dkk tdkk

14. sikkerhedstilladelser security

Garantistillelser 88.746.500 97.774 65.000.000 75.100 Guarantees

Pant i fast ejendom 894.000 0 0 0 Mortgage on real property

Deponerede værdipapirer 453.935.000 453.935 56.935.000 56.935 Deposited securities

I alt 543.575.500 551.709 121.935.000 132.035 Total
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15

note   

17

kontraktlige forpligtelser 

Koncernens lejeforpligtelser andrager årligt TDKK 4,8 mio., som 
primært er på lejede grunde, som primært kan opsiges med 6 
mdr.s varsel fra lejers side.

Koncernens engelske datterselskab har lange lejekontrakter med 
årlige betalinger på TDKK 580, hvor DKK 4,9 mio. forfalder efter 
5 år.

Koncernen har samlede leasingforpligtelser på TDKK 5.556.  
 

ejerforhold

Følgende aktionærer er optaget i selskabets aktionærfortegnelse 
med en ejerandel på mere end 5% af kapitalen:

Den selvejende Institution Verdo, 8920 randers NV.

contractual obligations

The Group’s rental obligations on rented property amounts to TDKK 4,8 

M  annually. The rental contracts can be terminated by the tenant with 

6 months´ notice.

The group´s English subsidiary has long-term leases with annual pay-

ments of DKK 0.6 million of which DKK 4.9 M fall due for payment after 

5 years

The group has a total of leases of TDKK 5.556

ownership structure

The following shareholders are recorded in the company’s register of 

shareholders with a shareholding of over 5% of the capital:

Den Selvejende Institution Verdo, 8920 Randers 

note

grundlag for indflydelse / 

basis for control

16. nærtstående parter related parties

Bestemmende indflydelse: Control:

Den Selvejende Institution Verdo, Randers Moderselskab /  

Parent company

Den Selvejende Institution Verdo, Randers

62          Årsberetning 2012

noter



koncern / groUP

2012 2011

note dkk tdkk

18. reguleringer i pengestrømsopgørelse adjustments in cash flow statement 

Skat af årets resultat 17.752.934 2.661 Tax of the net profit or loss for the year

Indtægter af andre kapitalandele -4.018.664 -9.316 Income from other equity investments

Minoritetsinteresser 652.409 600 Minority interests

Andre finansielle indtægter -2.422.178 -2.689 Other financial income

Finansielle omkostninger 66.484.326 64.901 Financial expenses

Afskrivninger 138.695.538 130.245 Depreciation or amortisation

Regulering af hensættelse til pensioner og  

øvrige hensættelser -3.810.000 -2.990

Adjustment of reserve for 

pensions and other reserves

Kursreguleringer 1.727.923 457 Translation adjustments

Investeringsbidrag 3.010.761 7.003 Investments contribution

I alt 218.073.049 190.872 Total

19. segmentoplysninger segment data 

I tilknytning til note 2 kan omsætningens fordeling 

på geografi opgøres således:

Further to note 2, the geographical breakdown of 

turnover is: 

Danmark 1.704.076.879 1.561.890 Denmark

Norge 582.529.823 610.189 Norway

USA 64.274.338 72.358 USA

United Kingdom 79.113.516 38.998 United Kingdom

I alt 2.429.994.556 2.283.435 Total
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til kapitalejerne i verdo a/s
påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 

Verdo A/s for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2012. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 

og noter for såvel koncernen som selskabet samt pen-

gestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet 

og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

ledelsens ansvar for koncernregnskabet 

og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncern-

regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et 

koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl.

revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om kon-

cernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores 

revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse 

med internationale standarder om revision og yderli-

gere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, 

at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 

revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 

koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig 

fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 

for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 

i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte 

revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinforma-

tion i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-

gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 

virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og 

et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet 

hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas-

sende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne 

kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, 

om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 

den samlede præsentation af koncernregnskabet og 

årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og 

årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens 

og selskabets aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 

31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og 

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven.

supplerende oplysninger 

vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modifi cere vores konklusion henleder vi 

opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf det 

fremgår, at der er usikkerhed i Verdo Varme A/s om den 

af selskabet opgjorte underdækning og opgørelsen af 

selskabets egenkapital.

Vi henviser ligeledes til note 1 vedrørende Verdo Vand 

A/s, hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed omkring 

udtræk af kapital på 112 mio. danske kroner i 2008 

samt konsekvenserne heraf, og at der er usikkerhed 

omkring den skattemæssige værdiansættelse af selska-

bets anlægs-aktiver.

Vi henviser ligeledes til note 1 vedrørende Verdo rene-

wables Ltd., hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed 

vedrørende selskabets aktiviteter.

Aarhus, den 20. marts 2013

kpmg

statsautoriseret revisionspartnerselskab

Jakob Nyborg              /            Claus Dalager

statsaut. revisor                       statsaut. revisor
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seLskabsoPLysninger

verdo a/s   

Agerskellet 7

8920 randers NV

Tel. +45 8911 4811

Fax +45 8911 4800

Hjemsted: randers

CVr nr.: 25 48 19 68

info@verdo.dk

www.verdo.dk

koLoFon

redaktion:    

Else Marie Kahr Thomsen

Iglin Margrethe I. Tanggaard

Verdo A/s

oplag: 1.000 stk

foto: David Bering og Verdo A/s

produktion:

Dette blad er trykt med vegetabilske  

trykfarver på Munken Polar papir på  

svanemærke godkendt trykkeri. 

Papiret stammer fra FsC®-certificeret 

bæredygtigt skovbrug, der tager hånd om 

såvel naturen som dets dyre- og planteliv 

samt de mennesker, der arbejder i skoven 

og fra andre kontrollerede kilder.
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