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VERDO A/S 
Verdo arbejder målrettet på at være de bedste i 

Danmark til at skabe grøn energi og bæredygtige 

løsninger. 

Verdo producerer og distribuerer både el, vand 

og varme. Desuden har vi konkurrencedygtige 

kompetencer inden for telefoni og internet, 

VVS- og el-installation, energirådgivning samt 

produktion og salg af biobrændsel i Danmark, 

England og Skotland. Vi er en af verdens førende 

inden for rådgivning om og salg af teknisk kul. 

I Verdo har vi handelsselskaber i blandt andet 

Bahrain, Kroatien, Norge og USA.

Verdos cirka 500 medarbejdere omsætter årligt 

for omkring 2,2 mia. DKK.
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Konsolidering
- bygget på fokus og forenkling

Leder

Trods et udfordrende år har Verdo leveret et flot resultat. Vi er lyk-

kedes med at forenkle flere af vores forretningsområder og med at 

effektivisere vores forsyningsområder og kraftvarmeværker. Optime-

ring af flere interne processer har også bidraget til det gode resultat, 

der har konsolideret vores forretning og gjort os mere solide. Det er 

afgørende, når vi befinder os på markeder, der er følsomme over for 

vejrforhold, svingende råvarepriser og nye reguleringer.

Vi ser hos Verdo tilbage på et økonomisk godt år. Omsætningen er 

øget med fem procent og lander på 2,2 mia. DKK. En tilsvarende 

fremgang viser sig på årets driftsresultat, som er forbedret med 14 

mio. DKK til i alt 248 mio. DKK før renter og afskrivninger (EBITDA). 

Mest tydeligt bemærkes det gode resultat på bundlinjen, som viser et 

resultat før skat på 46 mio. DKK – en forbedring på 52 procent.

Resultaterne er blandt andet skabt med forenkling og skærpet fokus 

inden for flere divisioner. 

Verdo Entreprise A/S arbejder nu målrettet med salg til erhvervskun-

der inden for tre produktområder og har lukket og frasolgt flere ser-

vices og produkter. 

Verdo Tele A/S har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Stofa 

for at høste gevinsterne ved stordrift. Vores primære opgave fremad-

rettet bliver at udbygge fibernettet. 

Vi har skærpet vores rådgivningsvirksomhed inden for bæredygtig 

energiproduktion på tværs af divisionerne og har blandt andet rettet 

blikket mod at rådgive vandværker og kraftvarmeværker.

Grenaa Kraftvarmeværk er blevet solgt med virkning fra den 1. januar  

2018. Indtil da vil Verdo Produktion A/S fortsat drive kraftvarme-

værket og levere varme til Grenaa Varmeværk og dermed fortsat 

medvirke til, at borgerne i Grenaa holder varmen. 

Fokus og forenkling har også præget koncernens interne udvikling i 

året, der er gået. 

I 2014 implementerede vi et nyt ERP-system (Enterprise Resource 

Planning), hvilket medførte mange store ændringer i vores forretnings-

processer. I 2015 begyndte gevinsten allerede at vise sig for medarbej-

derne, og vores kunder kommer fremover til at nyde godt af det.

Energivirksomheder er følsomme over for vejr og vind – og det har 

også været gældende i 2015, hvor vi har været i klimamæssig mod-

vind. Det har været det mest blæsende år nogensinde, hvilket har 

resulteret i historisk lave el-priser. 2015 var også varmere end no-

gensinde. Det har påvirket salget af træpiller, produktionen på kraft-

varmeværkerne og salget af fjernvarme. 

Uden for landets grænser blev forretningen i Storbritannien, Verdo Re-

newables, også påvirket af vejret i 2015. Udover rekordvarme og kraf-

tige vinde har det været et af de vådeste år i Storbritannien. Det har 

betydet øgede omkostninger. Det er imponerende, at det under disse 

omstændigheder alligevel lykkedes Verdo Renewables at fordoble om-

sætningen i 2015. Vi har nu 31 procent af markedet i Storbritannien 

og har dermed yderligere styrket vores position som markedsleder. Vi 

har udvidet med tre nye lagre, så vi nu i alt har syv. De nye lagre gør os 

endnu stærkere, og vi kan nu servicere hele markedet. 

I 2015 kom en aftale i hus med en biomasseproducent i Kroatien. 

Vi aftager deres produktion og sælger det til det italienske marked 

gennem vores salgsafdeling i Kroatien. Vi har i 2015 undersøgt mu-

lighederne for en endnu stærkere sourcing-strategi for Afrika, og det 

bæredygtige træflis, som vi importerer.

Vores datterselskab, Carbon Partners, har igen i 2015 evnet at begå 

sig på et svært marked for teknisk kul og samtidig skabe fine resul-

tater. Vi har klaret det godt trods et presset marked med vigende 

efterspørgsel og dermed faldende priser på produkterne. 

Der sker i disse år omfattende regulatoriske ændringer inden for forsy-

ningen af el, vand og varme. Ændringer, der har indflydelse på driften af 

et forsyningsselskab. I 2015 ophørte vores forsyningspligtsbevilling på 

el i Randers og Hobro-området, men vi har beholdt forsyningspligten i 

Hillerød. På fjernvarmenettet er der kommet nye kunder til. 

I vores stræben efter at være Danmarks grønneste forsyningsselskab 

har vi fået solceller på vores vandværker. 

Det er ikke kun markedet, der kan udfordre os. Større og mere omfat-

tende regulativer har også i 2015 gjort det vanskeligere at drive et 

energiselskab. På trods af dette er Verdo også i 2015 lykkedes med 

at levere nogle af de laveste priser på el, vand og varme, fordi vi igen i 

år er et af landets mest effektive forsyningsselskaber.
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Kim Frimer

Administrerende direktør

Claus Omann Jensen

Bestyrelsesformand
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LEDELSESPÅTEGNELSE
Bestyrelse og direktion har den 19. april 2016 behandlet og godkendt 

årsrapporten for Verdo A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-

ber 2015. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-

regnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt 

af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens 

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Der er væsentlige usikkerheder vedrørende forhold i datterselskaber, 

herunder opgørelse af egenkapitalen. 

Vi henviser til nærmere omtale i note 1. Vi indstiller års-

rapporten til generalforsamlingens godkendelse.
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Niels Rasmussen

Næstformand

Ejvind Clemmensen

Bestyrelsesmedlem

Bent Hede

Bestyrelsesmedlem

Pia Maach Møller

Bestyrelsesmedlem

Erik Busk Jensen 

Bestyrelsesmedlem

Søren Sørensen 

Bestyrelsesmedlem

Arne Erikslev

Bestyrelsesmedlem

Thomas Post

Medarbejderrepræsentant

Ebbe Bagge Hansen

Medarbejderrepræsentant

Jess Hansen

Medarbejderrepræsentant

Kim Frimer

Administrerende direktør

Claus Omann Jensen

Bestyrelsesformand

Jan Holst

Medarbejderrepræsentant
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Verdo leverede i 2015 flotte finansielle resultater taget konjunkturer 

og klimaet i betragtning.

Koncernens samlede omsætning blev på 2,2 mia. DKK mod 2,1 mia. 

DKK i 2014. Driftsresultatet (EBITDA) blev 248 mio. DKK, hvilket er en 

pæn forbedring og acceptabelt i forhold til konjunkturerne. Driftsre-

sultatet anses som tilfredsstillende. Koncernresultatet før skat blev 46 

mio. DKK mod budget på 44 mio. DKK, hvilket ligeledes er tilfredsstil-

lende. Det forbedrede resultat skyldes primært et stort fokus på kon-

cernens omkostninger samt færre udgifter til ekstern finansiering.

Der er fortsat ikke kommet rigtigt gang i den europæiske økonomi. 

Vi har stadig lave renter, der påvirker både kreditfaciliteterne og for-

rentningen. Umiddelbart er det positivt, da koncernens kreditfacilite-

ter samlet set bliver billigere. Dog påvirker det den tilladte forrentning 

af forsyningsaktiverne (el-net, varmenet og kraftvarmeværker) væ-

sentligt, idet disse jævnfør lovgivningen er bundet op på det faktiske 

renteniveau. Derfor påvirker det lave renteniveau samlet set koncer-

nen negativt.

En anden effekt af de meget lave renter er, at koncernens renteswaps 

har en væsentlig negativ værdi ved årets afslutning. Årets samlede po-

sitive værdiregulering af renteswaps udgør 19 mio. DKK. Det er essen-

tielt at understrege, at det alene er egenkapitalen, der påvirkes, idet 

Verdo koncernen ikke skal stille likviditet til rådighed for swaps. På lang 

sigt vil hverken resultat eller egenkapital blive påvirket af swaps. 

Egenkapitalens forrentning er på 2,4 procent, hvilket er en pæn for-

bedring i forhold til de foregående år. 

Den finansielle gearing (EBITDA/netto renteværende gæld) er redu-

ceret i forhold til foregående år, hvilket er stærkt tilfredsstillende. 

Koncernen arbejder med et mål for finansiel gearing på fem eller 

derunder, hvilket er opnået ved udgangen af 2015. Verdo koncer-

nen forventer, at gearingen fortsat vil falde. Det giver Verdo et solidt 

grundlag for at udvide forretningen i de kommende år.

Årets gang 
i Verdo 

I 2015 solgte koncernen 25 procent af aktierne i Verdo 

Tele A/S til Syd Energi Fibernet A/S. Stofa, der er ejet af 

Syd Energi, overtager kunderne og forpligtelsen til at le-

vere til dem. 

Koncernen har haft en stærk likviditet i 2015. Penge-

strømmen har været bedre end i både 2013 og 2014.

De flotte resultater er opnået på trods af at 2015 gene-

relt set var et svært år for de fleste af de markeder, som 

Verdo agerer på. Industri og råvarer havde og har fort-

sat ringe udsigter. El-prisen er faldet yderligere til et ek-

stremt lavt niveau og har været det i stort set hele 2015. 

Dette er i lighed med andre råvarer som kul og olie, som 

også har haft lave priser i 2015, og det tyder ikke på, at 

det vender i 2016.

Året, der ligger forude, er svært at sætte retningen for, 

når det kommer til den realøkonomiske udvikling. Vi for-

venter fortsat lave renter, lave priser på brændsel og at 

el-prisen forbliver på samme lave niveau som i 2015. Alle 

tre faktorer har stor indflydelse på vores samlede forret-

ning. Vi forventer dog at kunne forbedre resultatet yder-

ligere i 2016.

Kenneth R. H. Jeppesen

Økonomidirektør

Verdo A/S

Koncernens hoved- og nøgletal
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Koncernens hoved- og nøgletal

HOVEDTAL FINANCIAL AND OPERATING DATA

Beløb i t.DKK 2015 2014 2013 2012 2011 Amounts in TDKK

Resultat Financial results

Nettoomsætning 2.236.865 2.122.902 2.405.028 2.429.995 2.283.435 Net turnover

Index 98 93 105 106 100 Index

EBITDA 247.759 233.939 234.389 258.178 236.400 EBITDA

Index 105 99 99 109 100 Index

Resultat af primær drift 93.894 78.836 95.119 119.482 106.155 Operating profit

Index 88 74 90 113 100 Index

Resultat af finansielle poster -47.857 -48.559 -62.566 -60.043 -52.896 Results from net financials

Index 90 92 118 114 100 Index

Resultat før skat 46.037 30.277 32.553 59.439 53.259 Pre-tax profit

Index 86 57 61 112 100 Index

Årets resultat 32.230 21.777 25.062 41.498 50.463 Profit for the year

Index 64 43 50 82 100 Index

Balance Balance sheet

Samlede aktiver 3.252.152 3.287.817 3.343.922 3.301.467 3.325.436 Total assets

Index 98 99 101 99 100 Index

Investering i materielle anlægsaktiver 96.160 124.555 127.529 144.345 163.618 Investment in tangible assets

Index 59 76 78 88 100 Index

Egenkapital 1.355.493 1.289.930 1.294.324 1.238.044 1.240.060 Equity

Index 109 104 104 100 100 Index

Likviditet Liquidity

Nettopengestrøm fra: Net cash flow from:

Driften 196.113 136.089 143.894 109.996 250.436 Operations

Investeringer -21.427 -129.944 -133.174 -86.640 -174.355 Investments

Finansiering -43.764 -25.105 -38.499 -41.090 372.999 Financing

Årets likviditetsvirkning 130.922 -18.960 -27.779 -17.734 449.080 The year’s effect on cash flow

NØGLETAL KEY FIGURES

2015 2014 2013 2012 2011

Bruttomargin 26,6% 27,1% 23,4% 24,4% 23,8% Gross margin ratio

EBITDA-margin 11,1% 11,0% 9,7% 10,6% 10,4% EBITDA margin

Finansiel gearing  4,5  5,5  5,5  5,0  5,5 Financial gearing

Egenkapitalens forrentning 2,4% 1,7% 2,0% 3,3% 4,0% Return on equity

Soliditetsgrad 41,7% 39,2% 38,7% 37,5% 37,3% Solvency ratio
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Strategi 
vision

PLAN-2018  
– DEN STRATEGISKE VEJ FOR VERDO
Målsætningen i Plan-2018 – Den strategiske vej for Verdo 

er at nå en samlet omsætning på 3 mia. DKK i 2018. Det 

svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 10 procent. 

Vækst sikrer Verdos langsigtede tilstedeværelse og un-

derstøtter vores mission om at levere konkurrencedyg-

tige priser på el, vand og varme og forblive en profitabel 

og selvstændig virksomhed. Vi vil i 2016-2018 øge vores 

væksttempo gennem en kontrolleret accelereret vækst. 

Det stiller krav til vores organisation, og vi fokuserer i 

2016-2018 på følgende fire operationelle strategier:

• Salg og kundefokus

• Simplificering og fokus

• Eksekvering

• Kultur

Alle fire operationelle strategier er afgørende for, om 

kunderne vælger Verdo som deres foretrukne samar-

bejdspartner i dag og i fremtiden.
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VISION, MISSION OG VÆRDIER I VERDO
Vores vision, mission og værdier udtrykker præcist det, 

som vi i Verdo står for og arbejder for hver eneste dag. 

VISION
Vi skaber grøn energi og bæredygtige løsninger.

MISSION 
Vi vil sikre konkurrencedygtige priser på el, vand og varme.

Vi vil bibeholde Verdo som en profitabel og selvstændig 

virksomhed i vækst og med hovedkontor i Randers. 

Herudover vil vi

•  Øge værdien af Verdo gennem profitabel vækst

•  Sikre at Verdo til enhver tid har et solidt økonomisk fun-

dament

•  Bevare Verdo som en god arbejdsplads og skabe nye 

spændende jobmuligheder

•  Have fokus på CSR – Corporate Social Responsibility

•  Støtte sport, kultur og andre sociale aktiviteter

VÆRDIER I SPIL
Verdo er en værdiorienteret virksomhed, hvor vi arbejder 

sammen om at nå vores fælles mål. I Verdo opfører vi os 

ordentligt, og vores værdier hjælper os alle med at træffe 

de rigtige valg i hverdagen.  

VORES VÆRDIER
Vi opfører os ordentligt

•  Respekt og tillid

•  Kundefokus

•  Effektivitet

•  Mod

•  Loyalitet
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Koncernoversigt

Nianet A/S  
1,74 %

WAOO A/S  
1,66 %

PRODUKTION

Verdo  
Renewables Ltd.

RENEWABLES TELEENTREPRISE

VERDO A/S

VERDO S/I

FORSYNING

Verdo  
Tele A/S 75 %

WAOO A/S  
1,66 %

Midtjysk 
Elhandel 
A/S 74 %

Verdo 
Hillerød  

El-net A/S

Verdo 
Varme A/S

Verdo  
Randers  

El-net A/S

Verdo  
Go Green A/S

Verdo  
Entreprise A/S

Verdo 
Vand A/S

Verdo  
Produktion A/S

Verdo  
Hydrogen A/S

Verdo 
Energiteknik A/S

HANDEL

GF  
Energy 

B.V.

Carbon  
Partners Inc.

Net-Sam 
Scada A/S 6,69 %

Carbon  
Partners  
AS 80 %

Verdo 
Energy  

A/S

Verdo  
Energy 
GmbH
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CSR I HELE FORRETNINGEN
I Verdo kæmper vi for at skabe grøn energi og bæredygtige 

løsninger i alle led af vores værdikæde. Vores CSR-indsats 

skal gavne både vores medarbejdere, vores forretning og 

samfundet.

Vores CSR-strategi er dybt forankret i vores virksomhed, og 

principperne er baseret på vores vision, mission og værdier. 

Overskriften for vores værdier er: ”Vi opfører os ordentligt”. 

Det gælder også i forhold til vores CSR-indsats.

VERDOS CSR-PRINCIPPER
•  Vi skaber grøn energi og bæredygtige løsninger

•  Vi vil fremme brugen af grøn energi og bæredygtige 

løsninger

•  Vi vælger grønne og bæredygtige løsninger, der gavner 

både miljøet, vores omverden og Verdo

•  Vi iværksætter initiativer, der gavner vores medarbej-

dere og fremmer deres engagement og sikkerhed

•  Vi støtter sporten, kulturen og sociale aktiviteter

AFSÆT I FN-PRINCIPPER
Verdos CSR-politik tager udgangspunkt i FNs ’10 Glo-

bal Compact’-principper. Disse principper er baseret 

på internationale konventioner inden for menneskeret-

tigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og 

antikorruption. 

Verdo støtter op om FN’s ’10 Global Compact’-princip-

per, men vi har endnu ingen nedskreven politik for men-

neskerettigheder.

Vores CSR-principper er også formuleret ud fra den 

branche, vi opererer i. 

Samfundsansvar



14

ÅRSREGNSKABET 2015

ÅRSBERETNING 2015

FLERE KVINDELIGE LEDERE
Verdo har gennem en årrække fokuseret på at øge andelen af kvindelige ledere. I 

2015 nåede vi målet på 20 procent kvindelige ledere på niveau 2. I andelen af kvin-

delige funktionsledere og stabsledere - niveau 1 ledere - ser vi desværre et fald fra 

otte til fem procent.

Vi fastholder vores mål fra sidste år, hvilket betyder, at vi ønsker, at kvindelige ledere 

på niveau 1 skal udgøre minimum 25 procent af ledergruppen. Hos ledere på niveau 

2 er det vores mål, at andelen af kvindelige ledere skal være minimum 20 procent. 

Vores mål er ambitiøse, når vi kigger ind i en teknisk branche og en koncern, hvor 

mænd udgør mere end 75 procent. Rekrutteringsgrundlaget for kvindelige ledere er 

derfor smallere.

Samme præmisser gælder for koncernens bestyrelse. Bestyrelsen vælges af repræ-

sentantskabets 29 medlemmer. Der er fire kvinder i repræsentantskabet, og én af 

disse er valgt ind i bestyrelsen. Repræsentantskabet er de samme som i 2014, idet 

der ikke har været afholdt nyvalg i 2015, og derfor er andelen af kvinder i bestyrelsen 

uændret.

STATUS PÅ ANDEL AF KVINDELIGE LEDERE PR. 31.12.2015

2015 2014 2013

Kvinder i bestyrelsen (mål: 25 %) 8 % 8 % 17 %

Kvinder med ledelse, samlet 11 % 12 %   11 %

Kvindelige niveau 1 ledere (mål: 25 %) 5 % 8 % 7 %

Kvindelige niveau 2 ledere (mål: 20 %) 20 % 19 % 15 %

Kvindelige niveau 3 ledere (mål: 10 %) 14 % 14 % 14 %

Kvindelige niveau 4 ledere 0 % 0 % 0 %

ARBEJDSULYKKER
Verdo registrerede i 2015 seks arbejdsulykker, som førte til fravær - i alt 38 dages fravær. 

Vi registrerede 70 nærved hændelser. Vi er optagede af at lære af de arbejdsulykker, der 

sker, da dette arbejde kan være med til at nedbringe antallet af ulykker i fremtiden.

Samfundsansvar
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JOBTRÆNING OG UDDANNELSES TILBUD
I Verdo dyrker vi mangfoldigheden, tager ansvar for og arbejder målrettet med at 

udvikle og uddanne vores medarbejdere.

Vi ser mangfoldighed på arbejdspladsen som en styrke, vi kan omsætte til resultater. 

Mangfoldigheden dyrker vi eksempelvis ved at tage kandidater i arbejdsprøvning og 

praktik. Ligesom vi hvert år tager lærlinge og elever ind. Vi arbejder efter en lærlin-

gepolitik, hvor vi tager ansvar for fortsat uddannelse af vores medarbejdere. Antallet 

af lærlinge er steget de seneste tre år. Vi har tilknyttet en lærlingekoordinator, som 

følger lærlingene gennem deres uddannelsesforløb. 

Gennem forskellige tilbud giver vi nye og potentielle medarbejdere mulighed for at 

prøve kræfter med udfordringerne i arbejdslivet eller uddanne sig. På den måde øger 

vi både mangfoldigheden i vores organisation samtidig med, at vi bidrager til det 

samfund, som vi og vores forretning er en del af. 

2015 2014 2013

Lærlinge, unge 13 12 11

Lærlinge, voksne 4 3 3

Elever (kontor og teknisk designer) 2 5  
(heraf 3 voksne)

4

Studerende under uddannelse 

(praktikanter mv.)

7 13 6

Medarbejdere i skåne- og flexjob 4 9 9

Medarbejdere i jobtræning 9 7 16

HIGH PERFORMANCE TEAMS
I Verdo arbejder vi i ’High Performance Teams’, som er en samarbejdsform, hvor vi 

udvikler os ved at udnytte de faglige kompetencer, der er på tværs af organisationen.

I 2015 gennemførte HR-afdelingen ’buddy-samtaler’ med ledere og chefer. Samta-

lerne hjalp lederne og cheferne til at videreudvikle deres afdeling eller team. Målsty-

ring var et centralt tema på møderne, hvor værktøjer til at skabe et High Performance 

Team blev gennemgået. 

Også på årets lederseminar var High Performance Teams et vigtigt element som en 

del af koncernens strategi ’4i16’.

Samfundsansvar
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Samfundsansvar

CSR - BÆREDYGTIGHED OG KLIMAPÅVIRKNING
I vores CSR-rapportering i årsregnskabet fremgår vores målinger på en række faktorer 

inden for klima og miljø.

CO2- OG NOx-UDLEDNING
Vores CO2-regnskab viser, at det er mere miljørigtigt at afbrænde biomasse i stedet 

for kul, da CO2-udslippet er mindre. Med ny teknologi og effektiv drift holdt vi i 2015 

NOx-udledningen på et lavt niveau. 

TRÆFLIS SOM BÆREDYGTIG BRÆNDSEL
Biobrændsler som træflis og træpiller er CO2-neutrale. Derfor satser vi stort på det 

i Verdo. Vi har i 2015 blandt andet købt akacietræ fra Mozambique i Afrika, som vi i 

2016 bruger som brændsel på vores kraftvarmeværk i Randers. Det gør produktionen 

af el og varme grønnere. Vi har et særligt stort kendskab til og viden om markedet for 

træflis. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at udvikle ekspertisen for at imødekomme 

den stigende efterspørgsel på træflis i Europa. 

FSC®-CERTIFICERING
Verdo blev i 2015 Danmarks første energiselskab med FSC®-certifikat. Blåstemplingen 

er et bevis på, at vi kan levere træpiller, flis og briketter fra ansvarlige kilder. Vi oplever 

en stigende efterspørgsel på FSC-certificeret biomasse, og vi er glade for allerede nu at 

opfylde en stor del af de krav, der stilles til branchen fra 2016 i henhold til dokumentation 

af bæredygtig skovdrift. 
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ENERGIBESPARELSER
Vi gennemfører årligt en vis mængde energibesparelser hos slutbrugerne og på vo-

res eget net. Energibesparelserne er realiseret gennem Verdo Energirådgivning, som 

finder besparelser hos både private kunder, offentlige organisationer og privatejede 

virksomheder. 

GRØN KANTINE
I Verdo tænker vi også grønt og bæredygtigt i vores kantine. Her ønsker vi at anvende 

økologiske og lokale råvarer. Der er sket en stigning i andelen af økologiske og lokale rå-

varer, siden vi begyndte at måle på det i 2013. Nu er knap halvdelen af de varer, vi serverer 

for vores medarbejdere, økologiske. 

2015: Økologiandel 47,6 procent, lokale råvarer 53,1 procent

2014: Økologiandel 44,7 procent, lokale råvarer 50,9 procent

2013: Økologiandel 41,1 procent

Måleparameter 2015 2014 2013

CO2-udledning tons 35.492 38.234 60.357

NOx-udledning kg 328.099 336.215 359.568

Forbrug af træflis tons 188.584 184.430 206.838

Forbrug af halm og 

anden biomasse

tons 71.262 64.270 83.099

Forbrug af kul tons 14.584 14.972 23.517

Netto el-produktion 

produceret på grøn 

energi

kWh 182.305.743 169.994.989 203.331.963

Energibesparelser kWh 48.713.697 26.533.551 21.276.000

Elbiler stk 3 3 3

Samfundsansvar
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Forsyning 
Verdo Forsyning sørger hver dag for, at kunderne i vores forsy-
ningsområder får leveret miljørigtig el, vand og varme til en konkur-
rencedygtig pris. Vi vedligeholder og udvikler løbende produktions-
anlæg og ledningsnettet, så kunderne også i fremtiden er sikret høj 
forsyningssikkerhed og kvalitet. Vi rådgiver desuden vores kunder i 
energioptimering og installerer løsninger, som gavner både miljøet 
og den enkeltes økonomi.

Renewables 
Verdo Renewables producerer og distribuerer biomassebaseret 
brændsel primært i Storbritannien og sekundært i andre europæ-
iske lande. Vi producerer træpiller og træbriketter på to fabrikker 
i henholdsvis Skotland og England. Fra kontoret syd for London 
koordinerer vi aktiviteterne inden for køb og salg af biobrændsler i 
Storbritannien.  Vi rådgiver også om bæredygtige energiløsninger 
til fordel for vores kunder og klimaet.

Entreprise 
Verdo Entreprise er vores kunders tekniske samarbejds- og ser-
vicepartner og energirådgiver. Vi har erfarne projektledere og 
dygtige håndværkere samlet under ét tag, hvilket betyder hurtige 
arbejdsgange og fleksible arbejdsprocesser. Vi løser både den 
enkle installationsopgave og totalentreprisen inden for el og VVS 
samt automation, køl, ventilation, netværk og telefoni. Vi udnytter 
de nyeste muligheder inden for grøn energi og udvikler energibe-
sparende og bæredygtige løsninger for vores kunder. 

Vores divisioner

Renewables

Forsyning

Entreprise
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Produktion

Tele

Handel

Produktion 
Verdo Produktion står for drift og overvågning af kraftvarme-
værkerne i Randers og Grenaa. Vi fjernovervåger også flere andre 
varmeværker, og vi rådgiver andre energiproducenter om  blandt 
andet omlægning til biomasse. Kraftvarmeværket i Randers blev i 
2009 ombygget fra ren kulfyring til næsten 100 procent biomasse-
fyring. Verdo Produktion stod selv for ombygningen af værket, der 
var i drift under hele processen. 

Handel 
Verdo Handel er eksperter i national og international handel med 
el, brint, teknisk kul og brændsler. Vi er blandt Europas største 
inden for handel med forskellige typer biomasse som træ, pil-
ler af nøddeskaller og olivenkerner, som er nogle af fremtidens 
vigtigste klimavenlige energikilder. Desuden handler vi med kul, 
olie og andre relaterede bulk-produkter og CO2. Vores erfaring og 
ekspertise inden for indkøb, fragt, kontraktafvikling og produkt-
udvikling gør os til en foretrukken samarbejdspartner.

Tele 
Verdo Tele leverer effektive kommunikationsløsninger til vores 
kunder i Randers og Hobro. Vi løser alle opgaver inden for tele- 
og datakommunikation og er en effektiv leverandør af blandt 
andet internet, telefoni og tv. Med vores fremtidssikrede fiber-
bredbånd er vi med til at understøtte digitaliseringen af vores 
forsyningsområde, så alle borgere i fremtiden vil få glæde af høje 
internethastigheder. Vi sætter kundetilfredsheden i højsædet, og 
vores vision er at levere fiberløsninger til en konkurrencedygtig 
pris kombineret med driftssikkerhed og høj kvalitet.
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VIND OG VEJR

2015 var et af de varmeste, vådeste og mest blæsende år meget 

længe - i både Danmark og resten af Europa. Vejrforholdene har stor 

indflydelse på vores forretning. Både på hvor meget vores kunder 

forbruger af varme og el, men også på råvarepriserne, der er afhæn-

gige af udbud og efterspørgsel. Vi kan hverken forudsige eller kon-

trollere vejret, men vi har evnerne til hurtigt at omstille forretningen 

til forholdene. 
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Et varmt år
med nye rekorder

VERDO PRODUKTION

Alle tal i TDKK 2015 2014

Omsætning  367.989  348.276 

EBITDA  71.342  61.047 

Årets resultat  11.325  6.253 

Investeringer  14.830  20.252 

Egenkapital  79.363  51.865 

Henrik Bøgh Nielsen

Divisionsdirektør

Verdo Produktion

I 2015 kunne vi fejre, at vi slog nye rekorder for vores drift. 2015 blev 

dog også et meget varmt år, og el-prisen var rekord lav, hvilket havde 

negativ indflydelse på Verdo Produktions resultat. 

Derudover har året budt på:

•  Nye rekorder: Både Randers og Grenaa kraftvarmeværker har været 

til rådighed for det kommercielle marked i henholdsvis 100 og 97,5 

procent af tiden

•  Vi har solgt Grenaa Kraftvarmeværk til Grenaa Varmeværk. De over-

tager værket ved udgangen af 2017

•  Driften af Verdo Hydrogen har i 2015 været meget stabil. Vi har 

solgt mere, og anlægget har i mange timer leveret sin fulde ydelse

•  Et vigende marked for systemydelser til el-markedet udfordrer vo-

res forretning. Vi har arbejdet med at øge vores anlægs fleksibilitet 

for at imødekomme dette

2015 har også budt på flere ændringer og moderniseringer, der er 

med til at sikre fremtiden:

•  Grundet Randers Kraftvarmeværks beliggenhed på Randers Havn 

er der risiko for stormflod. Vi har fundet en sikker og prisbillig løs-

ning, der sikrer, at anlægget ikke bliver oversvømmet 

•  Vi har moderniseret dele af anlægget i Randers. Vi har blandt andet 

etableret et performance overvågningssystem, der hjælper med at 

drive anlægget optimalt

Vi gør det selv, selv

Vi skabte i 2015 virksomheden Verdo Energiteknik A/S. 

Selskabet trækker på Verdo Produktions store ekspertise 

inden for bæredygtig energiproduktion.

Virksomheden har tre fokusområder: 

•  Asset Management leverer rådgivningsydelser til 

 virksomheder og energiproducenter

•  Automation har fokus på ydelser til vand- og kraftvar-

meværker

•  Transformer Services har speciale i regenerering af 

transformerolie samt olieanalyser

Energiteknik har allerede en god og stabil opgaveporte-

følje og flere succesfulde projekter. Vi har eksempelvis 

arbejdet med rådgivning i forbindelse med ombygning 

af kraftvarmeværket i Rønne, som er ejet af Østkraft på 

Bornholm. Vi har også driftet og vedligeholdt biomasse-

fyr hos køkkenudstyrsproducenten Scanpan.
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Især hos Verdo Handel udfordrede klimaet i 2015 forretningen. Vi er 

afhængige af relativt koldt vejr, da det er i de kolde tider, at kunderne 

har brug for vores produkter til at varme deres huse og bygninger op. 

Når det er varmt, falder omsætningen af vores produkter, og det er 

svært at drive en lønsom forretning. Vores lagre nåede ikke den for-

ventede omsætningshastighed, og vi har reduceret lagerkapaciteten. 

Stærk international position

Vi har i 2015 valgt at sprede vores indkøb af træflis på flere niveauer: 

Geografisk, kvalitetsmæssigt, i forhold til leverandørrobusthed, leve-

ringssikkerhed samt selvfølgelig pris. Alt sammen med en ambition 

om at stå endnu stærkere på markedet og skabe en stærk, stabil og 

bedre forretning.

Året har budt på:

•  Vi har skærpet vores fokus på kvalitet, pris og diversitet

•  Vores samarbejder i Baltikum, Sydeuropa og Afrika har givet os 

mulighed for at udvikle og afprøve kvalitet og pris, der matcher 

markedets behov og efterspørgsel

•  Vi sælger træpiller i Italien og har en unik base, som vi forventer vil 

øge vækst og indtjening

•  Vi har afviklet GF Energy i Holland

•  Vi har haft flot vækst i salg af certificerede træpiller til Storbritannien 

De første med FSC®-certifikat 

Som det første energiselskab i Danmark har vi fået det 

verdenskendte FSC-certifikat. Skulderklappet er et bevis 

på, at vi nu kan levere træpiller, flis og briketter fra an-

svarlige kilder. Vi er desuden stolte af, at vi har opfyldt 

brancheaftalen om dokumentation af bæredygtig skov-

drift et år før tid.

Vi har i 2015 oplevet øget efterspørgsel på FSC-certifi-

ceret biomasse, og vi tror på, at det er en tendens, der 

vil stige.

Modvind for råvarer

Carbon Partners klarer sig pænt i et meget svært marked 

for teknisk kul. Kulhandel til opvarmning og industri var i 

2015 også præget af stærke prisfald. Trods fortsat ned-

gang i forbruget i Europa og Danmark har vi haft en frem-

gang i salget, og vi er tilfredse med resultatet.

Hverdagen har i 2015 budt på:

•  Hård modvind i branchen gennem stærkt faldende priser

•  Svigtende afsætning og større usikkerhed 

•  Vi har styrket Carbon Partners’ basisforretning gennem 

investeringer i produktionsforbedringer, lagerfaciliteter 

samt personale

Skulderklap og
modvind

VERDO HANDEL

Alle tal i TDKK 2015 2014

Omsætning  1.152.069  1.159.507 

EBITDA  17.164  22.427 

Årets resultat  2.488  -1.123 

Investeringer  1.013  1.458 

Egenkapital  183.514  191.438 

Thomas Bornerup

Divisionsdirektør

Verdo Handel
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FORENKLE OG FOKUSERE

I 2015 er vi lykkedes med at forenkle og fokusere vores for-

retning og gøre det, vi gør bedst. Vi har forfinet vores kompe-

tencer og fundet de mest effektive måder at gøre tingene på  

– til gavn for vores forretning, samarbejdspartnere og kunder.
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Torben Rick

Divisionsdirektør

Verdo Tele

Vi har fortsat Danmarks bedste internetprodukt. Vores fiberbredbånd 

blev kåret som bedst i test for fjerde år i træk. Hastighed og stabilitet er 

og bliver afgørende parametre, når danskerne vælger internetudbyder.

Verdo Tele har de senere år øget driftsresultatet væsentligt, og har i 

2015 opnået et driftsresultat (EBITDA) på 24 mio. DKK. Vi har ople-

vet en markant efterspørgsel på fiber både fra private, erhverv og ikke 

mindst foreninger. 

Strategisk samarbejde med Stofa

Vi indgik i 2015 en strategisk samarbejdsaftale med Stofa, som er en 

del af Syd Energi Fibernet A/S, som har købt 25 procent af Verdo Tele. 

For vores næsten 12.000 fiberkunder betyder det, at de fremover vil 

modtage Stofas attraktive produkter og priser. 

Aftalen har derudover en række fordele:

•  Aftalen med Stofa vil styrke vores konkurrenceevne markant

•  Aftalen betyder, at vi også i fremtiden kan tilbyde vores kunder digi-

tale løsninger af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser

•  Stordrift og skala er af helt afgørende værdi, fordi vi kan reducere 

omkostningerne pr. kunde

•  Stofas større kundebase giver større forhandlingskraft med rettig-

hedsindehaverne (tv)

Salget til Stofa bekræfter Verdo Teles store værdi, og vi vil 

fremover fokusere på udrulningen af vores fibernet og øge 

rentabiliteten i selskabet.

Fibernet på vej til nye områder

De seneste år har vi oplevet en massiv efterspørgsel på 

fibernet. Derfor har vi besluttet efter en årrække med be-

grænset udrulning i nye områder, at Verdo Tele er klar til 

at grave fiber ned på steder, hvor danskerne før har måt-

tet undvære fiber. 

Det betyder, at:

•  Vi har fokuseret vores indsats på at øge markedsan-

delen i de områder, hvor Verdo Tele allerede har lagt 

fiberkabler

•  Vi intensiverer udrulningen og graver fiber ned i nye 

områder

I de områder, hvor vi har udrullet fiber i Randers og Ho-

bro, er det hver anden husstand, der har fiber fra Verdo. 

Det er vi stolte af. I 2016 begynder vi arbejdet med at 

fordoble antallet af hjem og virksomheder, der i Randers 

og Hobro kan tilslutte sig fibernettet.

Verdo Tele 
er Danmarks bedste

VERDO TELE

Alle tal i TDKK 2015 2014

Omsætning  61.406  57.347 

EBITDA  24.458  21.657 

Årets resultat  -3.593  -18.349 

Investeringer  28.365  20.443 

Egenkapital  478.434  19.371 

Tele
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Morten Birch

Divisionsdirektør

Verdo Entreprise

Skåret
forretningen til

VERDO ENTREPRISE

Alle tal i TDKK 2015 2014

Omsætning  190.214  202.126 

EBITDA  13.678  9.767 

Årets resultat  1.054  -2.975 

Investeringer  5.081  13.104 

Egenkapital  86.184  83.939 

Entreprise
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Selvom den samlede europæiske økonomi fortsat halter lidt, oplevede 

Verdo Entreprise i 2015 en øget investeringslyst blandt danske virk-

somheder. Det betød, at vi for alvor kunne komme i gang med et skær-

pet fokus på en række kunde- og opgave-segmenter.

Et skærpet fokus har i 2015 betydet, at: 

•  Enkelte aktiviteter er solgt fra, og opgaver er blevet fravalgt 

•  Aktiviteterne i Verdo Entreprises VVS-afdeling og el-afdelingen fra 

Skovby er blevet samlet på en central adresse i Aarhus for at kunne 

udvikle forretningen 

•  Beslutningsprocessen om hvad vi byder på – og ikke mindst hvad vi 

ikke byder på – er blevet væsentligt enklere 

•  Kræfterne lægges på de typer af projekter, vi mestrer fuldt ud 

Tre fokusområder

Hos Verdo Entreprise arbejdede vi i 2015 målrettet med salg til bo-

ligselskaber, kommuner og erhvervsvirksomheder inden for tre pro-

duktområder: Gade- og vejbelysning, el- og VVS-entrepriseopgaver 

samt erhvervsservice og facility management.

En opsummering af hvert produktområde:

•  Kommunernes omlægning af gade- og trafikbelysning 

til LED har med den store udbudsmængde betydet stor 

mulighed for udvikling. Dannelsen af konsortiet AURA-

VERDO i samarbejde med AURA Installation A/S har 

været en succes og har i høj grad været medvirkende 

til en pæn forøgelse af Verdo Entreprises ordretilgang 

•  Et solidt salgs-setup har også betydet en positiv ordre-

tilgang på større el- og VVS-entrepriser 

•  Vi har fået hul igennem til en række rammeaftaler på 

erhvervsservice inden for el- og VVS-opgaver

I 2016 vil vi fortsat have fokus på de tre produktområder 

og på at være tæt på vores kunder. Vi vil også kigge på 

nye forretningsmuligheder herunder nye partnerskaber. 

Vi har allerede en stor del af de ordrer i hus, som vi skal 

omsætte i 2016, hvilket er et rigtig godt udgangspunkt 

for det kommende år.
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INTERNATIONALISERING

Vores virksomhed er international. Vi henter biobrændsel 

i Afrika, vi har salgsafdelinger i Kroatien, Italien, Norge, 

USA og Bahrain, hvorfra vi sælger til hele verden. Med i 

alt syv lagre i Storbritannien dækker vi nu hele det briti-

ske marked. Desuden har vi åbnet en webshop i Tyskland. 

At være en spiller på det internationale marked stiller 

høje krav til vores organisation. At vi lykkes på et interna-

tionalt marked vidner om, at vi i Verdo har de fremmeste 

kompetencer inden for vores forretningsområder. 
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Nick Broughton

Divisionsdirektør

Verdo Renewables

Verdo Renewables havde i 2015 økonomisk fremgang og opnåede en 

omsætning på 244 mio. DKK – en stigning på 74 procent. Vi blev både 

bedre til at tjene penge og til at mindske tab i vores produktion. 

Året 2015 kan i store træk opsummeres således:

•  Efterspørgslen på træpiller er steget betragteligt

•  Vi vandt mange udbud i 2015 såvel store som små

•  Nick Broughton overtog posten som administrerende direktør. Han 

sad før i stillingen som finansdirektør

•  Vores to britiske fabrikker øgede deres produktion med tre procent 

sammenlignet med 2014. Investeringsniveauet for fabrikkerne blev 

holdt på et minimalt niveau og gik til at øge fabrikkernes effektivitet 

for medarbejderne

•  Vi øgede sikkerheden for vores medarbejdere

Den britiske regering bakker op om vedvarende energi

Den britiske regering annoncerede i 2015, at de ville forlænge ’the 

Renewable Heat Incentive’ frem til 2021. Der lå et omfattende stykke 

lobbyarbejde bag aftalen fra Verdos og hele branchens side. Med god 

grund. Forlængelsen giver os fem år med mindre usikkerhed og større 

interesse for at investere i pillefyr. 

Vi ser følgende tendenser for 2016:

•  Vi forventer betydelig vækst på det britiske træpille-

marked. Specielt markedet for mindre virksomheder 

vokser, fordi de køber træpiller til egne små kombinerede 

varme- og kraftenheder. Vi har åbnet tre nye distributi-

onsdepoter, så vi nu i alt har syv

•  Trods opbakning fra den britiske regering og forventnin-

gen til vækst på træpille-markedet forbliver markedet 

ustabilt på grund af de fortsat lave oliepriser

Vores mål i 2016 er at blive en profitabel forretning. Salg 

og øget profit er vores primære fokus. Vi vil undersøge mu-

lighederne for at effektivisere driften på fabrikkerne yderli-

gere. Specielt i forhold til vores energiforbrug og måden vi 

håndterer råmaterialer, hvor vores arbejdskraft er nøglen 

til succes.

Verdo Renewables
Økonomisk fremgang

VERDO RENEWABLES

Alle tal i TDKK 2015 2014

Omsætning  243.956  139.967 

EBITDA  -8.041  -21.143 

Årets resultat  -22.512  -29.201 

Investeringer  8.181  3.215 

Egenkapital  110.849  128.061 
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Verdo Forsyning har i 2015 haft to fokusområder, som begge har haft 

succes. Fokusområderne er salg af ydelser til nye og eksisterende 

kunder og fastholdelse af den kendte høje effektivitet.

Årets største succeser i Verdo Forsyning:

•  Energirådgivningen har med en kombination af salg og effektiv drift 

formået at skabe bemærkelsesværdigt gode resultater på et udfor-

drende marked

•  Årets energispareforpligtelser er blevet opnået og leveret til en pris 

under markedet, hvilket sikrer kunderne billige produkter, der værner 

om miljøet 

•  Midtjysk El-handel har haft succes med køb af elektricitet på øko-

nomisk fordelagtige tidspunkter og har haft god vækst i antallet af 

erhvervs- og privatkunder 

•  Verdos el-selskaber er gået forrest i forhold til den omstrukturering, 

som ’Engros-modellen’ tilfører el-sektoren den 1. april 2016 

Fokus på salg i Verdo Go Green A/S

Verdo Randers El-forsyning A/S skiftede i 2015 navn til Verdo Go 

Green A/S, og efterfølgende blev Verdo Hillerød El-forsyning også en 

del af selskabet.

VERDO FORSYNING

Alle tal i TDKK 2015 2014

Omsætning  802.485  796.567 

EBITDA  132.543  139.592 

Årets resultat  43.078  44.657 

Investeringer  42.443  42.254 

Egenkapital 1.044.788 1.001.184

Salg og effektiv drift  
i forsyningen

Verdo Go Green har en række kommercielle aktiviteter, 

som vi holder adskilt fra de regulerede forretningsom-

råder:

•  I de tre områder Hillerød, Randers og Hobro udvikler vi 

løbende nye attraktive el-produkter

•  Vi har indgået samarbejdsaftale med Hammel El-for-

syning om blandt andet afregning af 3.751 el-kunder

•  Med fokus og stor ihærdighed har vi i 2015 indfriet de 

pålagte energisparemål for året

•  Forretningsområdet for salg af ydelser til vandbran-

chen er kommet godt fra start i 2015

 

Vores kommercielle aktiviteter sker parallelt med, at 

vi har forsyningspligtsbevillingen i Hillerød frem til maj 

2017. I Randers og Hobro ophørte vi i februar 2015 med 

at have forsyningspligten for el, hvilket har øget vores fo-

kus på at udvikle nye attraktive el-produkter.

Fortsat topplacering

Verdo Forsyning har med fokuseret drift og rettidig omhu 

fastholdt den flotte placering som et af de fem mest ef-

Jesper S. Sahl

Divisionsdirektør

Verdo Forsyning
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fektive el-netselskaber i Danmark. Vi er stolte af, at den effektive drift 

på el-området fremover fører til en besparelse på 300 DKK årligt pr. 

husstand, som er kunde hos Verdo.

Fokusområder for 2016

I 2016 vil vi fokusere yderligere på salg og arbejdsglæde uden at gå 

på kompromis med vores høje effektivitet.

Af særlige store projekter for 2016 kan vi nævne, at:

•  ’Engros-modellen’ træder i kraft den 1. april 2016

•  Vi opstarter etablering af 65.000 fjernaflæste målere på el, vand 

og varme

•  Nye SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning) på el- og vand-

området kommer i drift 

Verdo Vand skaber fordele for kunderne

Verdo Vand har siden introduktionen af effektiviseringskravet på 

drikkevand været det mest effektive af alle drikkevandsselskaber for 

tredje år i træk. 

Færre finansielle omkostninger, afvikling af overdækning og den sær-

lige effektive drift af selskabet har gjort, at vi pr. 1. juli 2015 kunne 

sænke taksten på en kubikmeter drikkevand med 37 procent, hvilket 

giver vores kunder en markant besparelse.

Mere specifikt betyder det, at:

•  Drikkevandstaksten blev sænket fra 6,61 DKK/m3 til 4,42 DKK/m3. 

Begge priser er eksklusiv moms og afgifter 

•  Omkostningerne til drikkevand for en almindelig randrusiansk fa-

milie falder med 400 DKK årligt pr. husstand

Fusion af Verdo Vand Holding og Verdo Vand

Verdo Vand Holding og Verdo Vand er fusioneret med 

virkning fra den 1. juli 2015 og er blevet til driftsselskabet 

Verdo Vand A/S.

Solcelleanlæg skal producere miljørigtigt vand

Vi har et mål om at blive Danmarks grønneste drikke-

vandsforsyning. Vi har derfor endnu engang etableret et 

stort solcelleanlæg - denne gang på vores kildeplads i 

Oust Mølle. Solcelleanlægget skal producere miljøvenlig 

strøm til vores drikkevandsproduktion.

Kunderne ønsker grøn og billig fjernvarme

Til trods for at prisen på fyringsolie gennem det meste 

af 2015 faldt, fik vi mange nye kunder koblet på fjernvar-

menettet. Opvarmning med fossile brændsler blev kon-

verteret til opvarmning med biomasse, hvilket sænker 

CO2-udslippet og gavner miljøet. 

Herunder kan vi nævne blot et par fjernvarme-initiativer, 

der har været til gavn for miljøet i 2015: 

•  Store erhvervskunder som blandt andet Randers Water 

Wellness blev tilsluttet fjernvarme-nettet 

•  Verdo har indgået kontrakt med Regionshospitalet 

Randers om køb af spildvarme fra tekniske installatio-

ner på sygehuset

Forsyning
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Årsrapporten for Verdo A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse 

med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder 

(stor).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Afledte finansielle instrumenter på el, som er indgået med henblik 

på sikring af købs- og salgstransaktioner og er indgået i sammen-

hæng med aftaler om fysisk levering af el, indregnes ikke i balancen 

men noteoplyses i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 263 af 

19.04.2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomhe-

ders aflæggelse af årsregnskab mv. 

Dagsværdien af ikke indregnede afledte finansielle instrumenter, 

der alle er indgået i sikringsøjemed og som vurderes 100 procent 

 effektive, udgør pr. 31. december 2015 27,4 mio. DKK efter fradrag 

af skat. Såfremt de finansielle instrumenter var indregnet i balancen, 

ville egenkapitalen som følge heraf være tilsvarende lavere.

Korrektion vedrørende tidligere år

Der er i 2015 foretaget følgende korrektioner til tidligere årsrapporter: 

•  Nedskrivning af skatteaktiv fra underskud i udenlandsk selskab fra 

før indtræden i international sambeskatning

•  Pensionsforpligtelse på nuværende og tidligere ansatte i uden-

landsk selskab har ikke tidligere været fuldt indregnet i balancen

•  Udenlandsk selskab er blevet omfattet af en energiafgift, som me-

get få virksomheder er omfattet af. Afgiften bliver opkrævet med 

tilbagevirkende kraft og beløbet vedrørende 2014 er indregnet på 

egenkapitalen

Effekten af de konstaterede fejl er posteret direkte på egenkapitalen 

med fradrag af selskabsskat og med ændring af alle sammenlig-

ningstal. Beløbsmæssig påvirkning udgør:

GENERELT
Koncernregnskab

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Verdo A/S 

og datterselskaber, hvori Verdo A/S direkte eller indirekte 

besidder mere end 50 procent af stemmerettighederne 

eller på anden måde har en bestemmende indflydelse.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncern-

interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, 

interne mellemværender og udbytter samt realiserede 

og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner 

mellem de konsoliderede selskaber.

Minoritetsinteresser

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes 

regnskabsposter 100 procent. Minoritetsinteressernes 

forholdsmæssige andel af dattervirksomheders resul-

tat og egenkapital reguleres årligt og indregnes som 

særskilte poster under resultatopgørelse og balance.

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger

Ved virksomhedssammenslutninger som køb og salg af 

kapitalandele, fusioner og aktieombytninger ved delta-

gelse af virksomheder under moderselskabets kontrol 

anvendes sammenlægningsmetoden. Forskelle mellem 

det aftalte vederlag og den erhvervede virksomheds 

regnskabsmæssige værdi indregnes på egenkapitalen. 

Der foretages endvidere tilpasning af sammenlignings-

tal for tidligere regnskabsår.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første 

indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdif-

ferencer, der opstår mellem transaktionsdagen kurs og 

kursen på betalingstidspunktet, indregnes i resultatop-

gørelsen sammen med de afledte transaktioner.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i frem-

med valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen 

mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for 

tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller 

indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatop-

gørelsen sammen med de afledte transaktioner.

Beløb i t.DKK 2014 2013 2012 2011

Påvirkning af  

resultat efter skat

-2.547 0 0 0

Påvirkning af  

egenkapital

-14.283 -11.736 -11.736 -11.736

Anvendt 
regnskabspraksis 
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Udenlandske datterselskaber anses for at være selvstændige en-

heder. Resultatopgørelserne omregnes til en gennemsnitlig valuta-

kurs for de enkelte måneder, og balanceposterne omregnes til ba-

lancedagens valutakurser. Kursdifferencer opstået ved omregning 

af udenlandske datterselskabers egenkapital ved årets begyndelse 

til balancedagens valutakurser og ved omregning af resultatopgø-

relser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser ind-

regnes direkte på egenkapitalen. 

Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske 

dattervirksomheder, der anses for en del af den samlede investering 

i datterselskabet, indregnes direkte på egenkapitalen. Tilsvarende 

indregnes valutakursgevinster og –tab på lån og afledte finansielle 

instrumenter indgået til kurssikring af udenlandske datterselskaber 

direkte på egenkapitalen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til 

kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative 

dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgo-

dehavender, henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af finansielle instrumenter, der er klassifi-

ceret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et 

indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultat-

opgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede 

aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er 

klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige 

aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller an-

den gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i 

indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere 

er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet 

eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtæg-

ter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i 

egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede 

påvirker resultatopgørelsen.

Afledte finansielle instrumenter på el, som er indgået med henblik 

på sikring af købs- og salgstransaktioner og er indgået i sammen-

hæng med aftaler om fysisk levering af el, indregnes ikke i balancen 

men noteoplyses i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 263 

af 19.04.2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdri-

vende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder 

betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, 

indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatop-

gørelsen.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning

Koncernens omsætning omfatter indtægter ved salg af 

varer og tjenesteydelser indenfor produktion og han-

del med brændsel, produktion af el og varme, varer og 

ydelser indenfor infrastruktur (el, vand, varme og fiber) 

samt entreprenør og vedligeholdelsesopgaver.

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indreg-

nes i resultatopgørelsen når overgang af de væsentlig-

ste fordele og risici til køber har fundet sted, og ind-

tægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes 

modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af 

det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet 

på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter 

indregnes i nettoomsætningen.

Kontrakter for levering af varer og ydelser, som udfær-

diges individuelt til hver enkelt kunde, indregnes i netto-

omsætningen i takt med at opgaverne udføres, hvorved 

omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte 

arbejder (produktionsmetoden). Når resultatet af en 

kontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsæt-

ningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i 

det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genind-

vundet. Færdiggørelsesgraden til måling af kontraktens 

udførelse opgøres med udgangspunkt i forbrugte om-

kostninger i forhold til seneste omkostningsestimat.

Investeringsbidrag til dækning af koncernens investe-

ringer i ledningsnet er periodiseret svarende til afskriv-

ningsperioden for de pågældende aktiver. 
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Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter avancer ved salg af immaterielle og 

materielle anlægsaktiver.

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer

Omkostninger omfatter direkte og indirekte vareforbrug til køb af 

råvarer og handelsvarer, herunder hjemtagelsesomkostninger og 

handling samt købte ydelser.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedlige-

holdelse af anlæg, bortskaffelse af affald, drift af kørende materiel, 

markedsføring, lokaler samt administrative omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og 

pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selska-

bets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgø-

relser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter ordinære afskrivninger samt ned-

skrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter tab ved salg af immaterielle og 

materielle anlægsaktiver.

Andel af resultat efter skat i dattervirksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattersel-

skabernes resultat efter skat og efter eliminering af interne avancer/tab.

Resultat af andre kapitalandele

Der indregnes en forholdsvis andel af resultat i resultatopgørelsen 

svarende til ejerandel. Endvidere indregnes tab / avancer ved salg af 

kapitalandele som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabs-

mæssige værdi.

Avance ved delsalg af datterselskab

Fortjeneste / tab ved salg af datterselskaber indregnes i resultat-

opgørelsen. Indregningen sker som forskellen mellem salgsprisen 

fratrukket salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi, sva-

rende til den ejerandel, som sælges.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter 

samt værdiregulering af andre kapitalandele. Endvidere 

indgår amortiseringsomkostninger og tillæg / godtgørel-

ser fra selskabsskat.

Skat af årets resultat

Moderselskabet er omfattet af reglerne om tvungen sam-

beskatning af Verdo koncernens danske datterselskaber, 

og koncernen har endvidere valgt at blive beskattet efter 

reglerne om international sambeskatning. Datterselska-

berne indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor 

de indgår i konsolideringen af koncernregnskab og frem 

til det tidspunkt, hvor de udgår af konsolideringen.

Moderselskabet er administrationsselskab for sambe-

skatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af 

selskabsskat til skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning 

af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede 

selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. 

I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæs-

sigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, 

der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse 

af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, årets sam-

beskatningsbidrag og ændring i udskudt skat – herunder 

som følge af ændring i skattesats - indregnes i resul-

tatopgørelsen med den del, som kan henføres til årets 

resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 

kan henføres til posteringer foretaget direkte på egen-

kapitalen.

BALANCE
Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles ved før-

ste indregning til kostpris. Aktiverne måles efterfølgende 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-

ninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 

forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen 

Anvendt regnskabspraksis
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omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet an-

skaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for 

indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved af-

skrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages 

nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af 

aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 

denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgs-

pris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af 

de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller 

aktivgruppen, samt forventede nettopengestrømme ved salg af akti-

vet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Leasingkontrakter vurderes individuelt, om hvorvidt der er tale om 

finansiel eller operationel leasing. Finansielle leasingkontrakter ind-

regnes som kostprisen for købte aktiver, hvor der ved beregning af 

kostpris anvendes leasingaftalens interne rentefod samt andre re-

levante oplysninger. Operationelle leasingkontrakter indregnes ikke, 

men de samlede forpligtelser oplyses i noterne.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, 

baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og 

restværdier:

Co2 kvoter indregnes i resultatopgørelsen efterhånden, som de an-

vendes.

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsak-

tiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen fratrukket salgsom-

kostninger og den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og indreg-

nes i resultatopgørelsen som andre driftsindtægter eller 

andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes efter den 

indre værdis metode, hvor de måles til den forholds-

mæssige andel af selskabernes indre værdi med tillæg 

eller fradrag for urealiserede koncerninterne avancer og 

tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af 

goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele vises som reserve for 

nettoopskrivning efter den indre værdis metode på egen-

kapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi 

overstiger kostprisen.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til 

dagsværdi. Dagsværdien måles med udgangspunkt i 

kendte handelsværdier samt andre kendte oplysninger, 

som relaterer sig til værdiansættelsen.

Andre tilgodehavender (langfristede)

Andre tilgodehavender indregnes til dagsværdi og om-

fatter langfristede tilgodehavender.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. 

Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, ned-

skrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer 

og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med til-

læg af hjemtagelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres 

som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger 

og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og 

fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans 

og udvikling i forventet salgspris. Forudbetaling for varer 

omfatter betalinger for varer, som endnu ikke er leveret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der 

foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der 

Goodwill 5 – 10 år

Ledningsnet og- anlæg samt målere 1 – 60 år

Bygninger 20 – 100 år

Kraftvarmeværk og spidslastcentraler 5 – 30 år

Driftsmateriel 3 - 30 år

Anvendt regnskabspraksis
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vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodeha-

vende er værdiforringet. 

Ansvarlige lån omfatter afdragsfrie udlån til koncernselskaber.

Entreprisekontrakter

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien 

af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. 

Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontrakt-

omkostninger i forhold til kontraktens samlede omkostninger. Når det 

er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de 

samlede indtægter på kontrakten, indregnes det forventede tab i re-

sultatopgørelsen. Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles 

salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisa-

tionsværdi. 

Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsvær-

dien. De enkelte kontrakter klassificeres som tilgodehavender, når 

nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er 

negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af 

kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter omkostninger og indtægter, 

der er afholdt / modtaget i regnskabsåret, men som vedrører efter-

følgende regnskabsår. 

Tilgodehavender hos og gæld til tilknyttede virksomheder

Mellemværender omfatter dels ikke afregnet intern handel med varer 

og ydelser og dels selskabets andel af koncernens cash-pool aftale 

med kreditinstitut samt intern afregning af aktuel selskabsskat.

Tilgodehavende / skyldig overdækning

Ved beløb, som enten er større eller mindre end det opkrævede beløb 

hos kunderne i henhold til prislofter og reguleringsregnskaber, indreg-

nes forskellen i balancen som en regulatorisk under- eller overdækning 

i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i kreditinstitutter.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskriv-

ning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold 

til kostpris. Reserven kan elimineres ved underskud, rea-

lisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæs-

sige skøn og kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Opskrivningshenlæggelser fra opskrivning af anlægsak-

tiver realiseres i takt med at de opskrevne aktiver udgår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel 

skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års 

skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede 

gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og 

forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, 

hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udlig-

ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i 

udskudte skatteforpligtelser indenfor sambeskatnings-

kredsen. Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisa-

tionsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og 

skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være 

gældende, når den udskudte skat forventes udløst som 

aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændrin-

ger i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som re-

sultat af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forplig-

telsen vil medføre et forbrug af selskabets ressourcer. 

Hensatte forpligtelser indregnes til nettorealisations-

værdi eller til dagsværdi. 

Pensionsforpligtelser indregnes i balancen på baggrund af 

oplysninger om pensionerede tjenestemænd i det omfang, 

forpligtelserne ikke er forsikringsmæssigt afdækkede. 

Skrotningsforpligtelse indregnes dels i balancen som 

overtagne forpligtelser og dels som en noteoplysning.

Anvendt regnskabspraksis
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Bruttomargin  

Gross margin ratio

Bruttoresultat / gross profit * 100
Nettoomsætning / Net turnover

EBITDA-margin 

EBITDA margin

EBITDA * 100
Nettoomsætning / Net turnover

Finansiel gearing (gæld / EBITDA)  

Financial gearing (debt / EBITDA)

Nettorentebærende gæld / Net interest-bearing debt
EBITDA

Egenkapitalens forrentning  

Return on equity

Ordinært resultat efter skat / income from ordinary activities after tax* 100
Gennemsnitlig egenkapital / Average equity

Soliditetsgrad  

Solvency ratio
Egenkapital ultimo / Equity at the end of the year * 100

Samlede aktiver / Total assets

Definitioner: 

Bruttoresultat er nettoomsætning fratrukket direkte omkostninger.

Nettorentebærende gæld er rentebærende forpligtelser fratrukket rentebærende aktiver.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kost-

pris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 

transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finan-

sielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på 

drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for året samt årets 

forskydning i likvider og koncernens likvider ved årets begyndelse og 

slutning.

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af 

resultatet reguleret for ikke likvide driftsposter, ændringer i driftska-

pitalen samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter køb og salg af 

virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, mate-

rielle og finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter æn-

dringer i størrelse eller sammensætning af koncernens 

aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt 

optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og ud-

byttebetaling til selskabsdeltagere.

 

Likviditet ved årets begyndelse og slutning sammensæt-

ter sig af likvide beholdninger og kortfristet gæld til kre-

ditinstitutter.

SEGMENTOPLYSNINGER
Der gives oplysninger på forretningssegmenter og geo-

grafiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncer-

nens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.

NØGLETAL
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finans-

foreningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015” og er be-

regnet således:

Anvendt regnskabspraksis
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Resultatopgørelse / Profit and loss statement

KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY

2015 2014 2015 2014

Note DKK TDKK DKK TDKK

Nettoomsætning 2 2.236.865.208 2.122.902 86.718.812 80.001 Net turnover

Andre driftsindtægter 5.222.411 0 12.000 0 Other operating income

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer 

og handelsvarer -1.641.502.619 -1.547.209 -668.792 -845

Expenses for raw products and 

auxiliary materials

Andre eksterne omkostninger 3 -132.430.147 -125.250 -41.625.041 -40.652 Other external expenses

Bruttoresultat 468.154.853 450.443 44.436.979 38.504 Gross profit

Personaleomkostninger 4 -220.396.227 -216.504 -47.648.866 -37.912 Staff costs

Resultat før afskrivninger (EBITDA) 247.758.626 233.939 -3.211.887 592 Result before depreciation

Af- og nedskrivninger 8-9 -153.529.288 -154.327 -9.241.570 -6.476 Depreciation and amortisation

Andre driftsomkostninger -335.556 -776 0 0 Other operating expenses

Resultat af primær drift (EBIT) 93.893.782 78.836 -12.453.457 -5.884 Operating profit or loss

Andel af resultat efter skat  

i dattervirksomheder 10 0 0 30.102.589 -972

Income from equity investments in

subsidiaries

Indtægter af andre kapitalandele 10 -26.673 -23 0 0 Income from other equity  investments

Avance ved delsalg af datterselskab 293.034 6.237 293.034 6.237 Gains from partial sale of subsidiary

Finansielle indtægter 5 2.868.528 2.208 43.090.330 30.580 Other financial income

Finansielle omkostninger 6 -50.992.036 -56.981 -29.483.620 -7.119 Other financial expenses

Finansielle poster i alt -47.857.147 -48.559 44.002.333 28.726 Total financial items

Resultat før skat 46.036.635 30.277 31.548.876 22.842 Pre-tax profit

Skat af årets resultat 7 -12.069.884 -8.266 681.150 -1.065 Tax on profit

Årets resultat 33.966.751 22.011 32.230.026 21.777 Group profit for the year 

Minoritetsinteressers andel -1.736.725 -234 0 0 Of which minority interests

Koncernens andel af årets resultat 32.230.026 21.777 32.230.026 21.777 Profit for the year

Årets resultat foreslås overført til egenka-

pitalen som henholdsvis overført resultat 

og reserve for nettoopskrivning efter indre 

værdis metode.

Profit for the year is proposed trans-

ferred to equity as profit carried forward 

and reserve for net revaluation following 

the equity value method.
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Balance

AKTIVER KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY ASSETS

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

Note DKK TDKK DKK TDKK

ANLÆGSAKTIVER FIXED ASSETS

Goodwill 25.496.945 31.417 0 0 Goodwill

Værdi af CO
2
-kvoter 399.271 0 0 0 CO

2
 rights

Immaterielle anlægsaktiver i alt 8 25.896.216 31.417 0 0 Total intangible assets

Grunde og bygninger 169.085.151 171.042 101.694.684 100.509 Property and buildings

Kraftvarmeværk og spidslastcentraler 442.059.247 471.209 0 0 CHP plant and peak load stations

Ledningsnet og -anlæg samt målere 1.577.056.356 1.575.518 0 0

Distribution systems and installation  

as well as meters

Driftsmateriel 250.261.108 251.590 28.163.471 29.895 Operating material

Materielle anlægsaktiver under opførelse 13.720.524 22.454 2.018.842 5.054 Tangible assets under construction

Materielle anlægsaktiver i alt 9 2.452.182.386 2.491.813 131.876.997 135.458 Total tangible assets

Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 1.873.797.770 1.445.807

Equity investment in associated 

 companies

Andre tilgodehavender 7.250.220 4.080 0 0 Other receivables

Andre værdipapirer og kapitalandele 19.729.459 19.841 7.671.038 0 Other securities and equity investment

Finansielle anlægsaktiver i alt 10 26.979.679 23.921 1.881.468.808 1.445.807 Total financial assets

Anlægsaktiver i alt 2.505.058.281 2.547.151 2.013.345.805 1.581.265 Total fixed assets

OMSÆTNINGSAKTIVER CURRENT ASSETS

Råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer 204.202.704 224.311 157.487 72 Raw products and auxiliary materials

Forudbetaling for varer 0 694 0 0 Prepayment for products

Varebeholdninger i alt 204.202.704 225.005 157.487 72 Total stocks

Tilgodehavender fra salg og 

 tjenesteydelser 258.969.045 239.408 573.533 2.247 Receivables from sales and services

Entreprisekontrakter 18.187.595 14.390 0 0 Current contract work

Tilgodehavende underdækning 84.781.404 96.281 0 0 Receivables

Tilgodehavende hos dattervirksomheder 0 0 270.072.601 824.720 Receivables from associated companies

Ansvarlige lån 0 0 510.000.000 510.000 Equity loan

Udskudte skatteaktiver 55.172.468 69.116 0 1.667 Deferred tax assets

Tilgodehavende selskabsskat 11 0 0 138.019 0 Corporate tax

Andre tilgodehavender 94.320.026 72.453 61.481.189 18.379 Other receivables

Periodeafgrænsningsposter 12.125.619 9.257 3.525.813 2.261 Prepaid expenses

Tilgodehavender i alt 523.556.157 500.905 845.791.155 1.359.274 Total receivables

Likvide beholdninger 19.334.589 14.756 164.209 1.207 Cash

Omsætningsaktiver i alt 747.093.450 740.666 846.112.851 1.360.553 Total current assets

Aktiver i alt 3.252.151.731 3.287.817 2.859.458.656 2.941.818 Total assets
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Balance sheet

PASSIVER KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY LIABILITIES

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

Note DKK TDKK DKK TDKK

EGENKAPITAL EQUITY

Aktiekapital 263.024.000 263.024 263.024.000 263.024 Share capital

Reserve for opskrivninger 53.959.135 53.959 0 0 Revaluation reserves

Nettoopskrivning efter den indre 

værdis metode 0 0 138.314.859 36.770

Reserve for net revaluation following  

the equity value method

Overført resultat 1.038.509.799 972.947 954.154.075 990.136 Retained earnings

Egenkapital i alt 1.355.492.934 1.289.930 1.355.492.934 1.289.930 Total equity

Minoritetsinteresser 132.938.663 15.028 0 0 Minority interests

GÆLDSFORPLIGTELSER DEBT

Pensionshensættelser 53.360.891 56.705 0 0 Reserves for pensions

Udskudt skat 11 0 0 6.700.000 0 Deferred tax

Andre hensatte forpligtelser 4.000.000 4.000 0 0 Other deferrals

Hensatte forpligtelser i alt 57.360.891 60.705 6.700.000 0 Total provisions

Realkreditinstitutter 334.695.705 357.023 52.522.794 55.005 Debt to mortgage credit institute

Kreditinstitutter 173.210.756 190.534 171.286.397 188.633 Other credit institutes

Skyldig overdækning 12.037.964 15.047 0 0 Other debt

Investeringsbidrag, periodisering 152.775.947 149.543 0 0

Investment contribution, accrual basis 

of accounting

Langfristede gældsforpligtelser i alt 12 672.720.372 712.147 223.809.191 243.638 Total long-term debt

Kortfristet del af langfristede 

gældsforpligtelser 47.340.974 46.396 18.975.000 17.997 Long-term debts due within 1 year

Kreditinstitutter 575.612.841 701.957 483.370.913 629.674 Other credit institutes

Gæld til dattervirksomheder 0 0 667.483.722 664.598 Debt to associated companies

Leverandører af varer og tjenesteydelser 152.899.181 151.121 4.688.656 4.359 Suppliers of products and services

Forudbetalt på entreprisekontrakter 5.601.119 1.782 0 0 Pre-paid current work

Selskabsskat 3.241.819 7.849 0 2.980 Corporate tax

Anden gæld 243.918.916 289.304 98.938.240 88.642 Other debt

Periodeafgrænsningsposter 5.024.021 11.598 0 0 Accrued income

Kortfristet gæld i alt 1.033.638.871 1.210.007 1.273.456.531 1.408.250 Total short-term debt

Gældsforpligtelser i alt 1.706.359.243 1.922.154 1.497.265.722 1.651.888 Total debt

Passiver i alt 3.252.151.731 3.287.817 2.859.458.656 2.941.818 Total liabilities

Usikkerhed ved indregning og måling 1 Uncertainty in recognition and measurement

Segmentoplysninger 2 Information about segments

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
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KONCERN / GROUP

Beløb i DKK / Amounts in DKK

Aktiekapital / 
Share capital

Reserve for op-
skrivninger/ 
Revaluation  

reserves 

Overført  
resultat/ 
Retained 
earnings

Egenkapital pr. 1. januar 2014 263.024.000 53.959.135 991.615.518 Equity as at 01.01.14

Overført via resultatdisponering 0 0 24.324.339 Profit for the year

Valutakursregulering, dattervirksomheder 0 0 11.858.743 Ajustments for exchange rates, subsidiaries

Egenkapitalposteringer fra tidligere år 0 0 -14.283.120 Equity adjustment prior years

Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Adjustment of hedging instruments:

Primo 0 0 134.678.682 Balance as at 01.01.14

Ultimo 0 0 -185.907.876 Balance as at 31.12.14

Skat af egenkapitalposter 0 0 10.660.489 Tax of equity adjustment

Egenkapital pr. 31. december 2014 263.024.000 53.959.135 972.946.775 Equity as at 31.12.14

Overført via resultatdisponering 0 0 32.230.026 Profit for the year

Valutakursregulering, dattervirksomheder 0 0 14.206.097 Adjustment for exchange rates, subsidiaries

Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Adjustment of hedging instruments:

Primo 0 0 185.907.876 Balance as at 01.01.15

Ultimo 0 0 -158.926.247 Balance as at 31.12.15

Skat af egenkapitalposter 0 0 -7.854.728 Tax of equity adjustment

Egenkapital pr. 31. december 2015 263.024.000 53.959.135 1.038.509.799 Equity as at 31.12.15

MODERSELSKAB / PARENT COMPANY

Beløb i DKK / Amounts in DKK

Aktiekapital / 
Share capital

Nettoopskrivning 
efter indre værdi 

metode/ 
Net revaluation 

following the 
equity value 

method

Overført 
±resultat/ 
Retained 
earnings

Egenkapital pr. 1. januar 2014 263.024.000 89.748.452 955.826.201 Equity as at 01.01.14

Overført via resultatdisponering 0 1.575.164 22.749.175 Profit for the year

Valutakursregulering, dattervirksomheder 0 3.992.358 7.866.385 Adjustment for exchange rates, subsidiaries

Årets afgang af datterselskaber 0 231.987 -231.987 Disposals af subsidiaries

Udloddet udbytte, datterselskaber 0 -13.527.360 13.527.360 Paid dividend from subsidiaries

Egenkapitalposteringer fra tidligere år 0 -14.283.120 0 Equity ajustments prior years

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 -30.967.127 -9.601.578 Adjustment of hedging instruments

Egenkapital pr. 31. december 2014 263.024.000 36.770.354 990.135.556 Equity as at 31.12.14

Overført via resultatdisponering 0 30.102.589 2.127.437 Profit for the year

Valutakursregulering, dattervirksomheder 0 4.239.628 9.966.469 Adjustment for exchange rates, subsidiaries

Koncerntilskud 0 25.261.157 -25.261.157 Group contribution

Årets afgang af datterselskaber 0 44.253.297 -44.253.297 Disposals af subsidiaries

Udloddet udbytte, datterselskaber 0 -10.623.062 10.623.062 Paid dividend from subsidiaries

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 8.310.896 10.816.005 Adjustment of hedging instruments

Egenkapital pr. 31. december 2015 263.024.000 138.314.859 954.154.075 Equity as at 31.12.15

Aktiekapitalen består af 263.024 aktier á nominelt 

1.000 DKK. Ingen aktier er tillagt særlige rettig-

heder.

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen de 

seneste fem år.

The share capital comprises 263,024 shares at 

nominal DKK 1.000. No shares have been allocated 

special rights.

There has been no changes of share capital the 

last 5 years.

Egenkapitalopgørelse / Statement of equity
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KONCERN / GROUP

2015 2014

Note DKK TDKK

Resultat af primær drift (EBIT) 93.893.782 78.836 Group profit

Reguleringer 18 142.039.932 147.205 Adjustments

Modtagne renteindtægter 2.868.528 2.208 Received interest income and similar income

Betalte renteomkostninger -50.992.036 -56.981 Paid interest expenses and similar expenses

Betalt selskabsskat -9.846.554 -6.455 Paid company tax

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital 177.963.652 164.813 Operating income adjusted for non-cash items

Forskydning i driftskapital: Change in working capital

Varebeholdninger 20.802.698 -52.262 Stocks

Tilgodehavender 1.098.307 72.081 Receivable

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.778.604 -46.091 Suppliers of products and services

Anden gæld -5.530.152 -2.452 Other operation derived debt

Pengestrøm fra driftsaktiviteter 196.113.109 136.089 Operation’s cash flow

Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -105.293.629 -129.580 Acquisition of tangible assets

Materielle anlægsaktiver under udførelse 8.734.274 5.025 Installation under construction

Køb af dattervirksomhed / afregning earn out -10.340.068 -5.890 Purchase of associated companies / payed earn out

Langfristede tilgodehavender 2.045.196 -1.789 Long-term receivables

Salg af finansielle anlægsaktiver 77.176.254 0 Sale of financial assets

Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 6.250.918 2.290 Sale of intangible and tangible assets

Pengestrøm til investeringsaktiviteter -21.427.055 -129.944 Investments´ cash flow

Pengestrømme fra drift og investeringer i alt 174.686.054 6.145 Total cash flow from operations and investments

Udloddet udbytte -2.655.765 0 Paid dividend

Finansielle leasingaftaler 1.490.875 573 Financial leasing contracts

Omlægning af prioritetslån, netto 0 14.492 Conversion of mortgage loan, net

Afdrag på langfristede lån -42.598.727 -40.170 Instalment payments of long-term loan

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -43.763.617 -25.105 Financing cash flow

Årets pengestrømme 130.922.437 -18.960 Total cash  flow for the year

Likvide beholdninger pr. 1. januar -687.200.689 -668.241 Cash at bank and in hand at the beginning of the year

Likvide beholdninger pr. 31. december -556.278.252 -687.201 Cash at bank and in hand at the end of the year

Likvide beholdninger pr. 31. december 

specificeres således:

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

is specified thus:

Likvide beholdninger 19.334.589 14.756 Cash at bank and in hand

Kortfristet gæld til kreditinstitutter -575.612.841 -701.957 Short-term bank and savings bank debt

I alt -556.278.252 -687.201 Total

Pengestrømsopgørelse / Cash flow statement
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Noter

Note   

1. 1. Usikkerhed ved indregning og måling 
I årsregnskabet for 2015 er der følgende usikkerhed ved indregning og 
måling:
 
Verdo Varme A/S
Indskudskapital og underdækning
Selskabet har med udgangen af 2015 opgjort en akkumuleret underdækning 
på 86 mio. DKK og en egenkapital på 333 mio. DKK.
 
Selskabet har over for tilsynsmyndigheden Energitilsynet anmeldt en 
indskudskapital (fri egenkapital) pr. 1. marts 1981 på 381 mio. DKK, som, 
med tillæg af anmeldt forrentning af indskudskapitalen og udtræk af udbytte 
frem til ultimo 2015, kan opgøres til 429 mio. DKK. Energitilsynet behandler 
for tiden flere tilsvarende kapitalanmeldelser af indskudskapital med efter-
følgende forrentning. En afgørelse på sagen kan reducere den beregnede 
indskudskapital og muligvis få indvirkning på den regnskabsmæssige egen-
kapital, der i årsrapporten for 2015 er opgjort til 333 mio. DKK.
 
Skattemæssige indgangsværdier
SKAT har anmodet om oplysninger omkring fastsættelsen af selskabets skat-
temæssige indgangsværdier i 2012. SKAT har oplyst, at  indgangsværdierne 
efter SKATs opfattelse skal fastlægges på grundlag af en indkomstbaseret 
værdiansættelsesmodel. SKAT påtænker således at anvende den samme 
værdi ansættelsesmodel, som SKAT har anvendt i forbindelse med vand-
sektorens overgang til skattepligt. 
 
De ønskede oplysninger er fremsendt til SKAT, herunder en redegørelse for 
de selvangivne værdier ud fra en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel. 
SKAT har efterfølgende udbedt sig yderligere dokumentation og har på nu-
værende tidspunkt ikke fremsendt forslag til afgørelse. Det er således uvist i 
hvilket omfang, SKAT accepterer de selvangivne værdier.
 
Afgørelsen fra SKAT vil kunne påklages til Landsskatteretten. Det må forven-
tes, at Landsskatteretten vil søge at udsætte sagens behandling, indtil der 
foreligger en afgørelse på de verserende pilotsager indenfor vandsektoren, 
hvor SKATs model er påklaget til Domstolene. Der forventes ikke en dom i 
disse sager førend tidligst medio 2017.
 
Såfremt SKAT ændrer på indgangsværdierne og får endeligt medhold heri, vil 
der skulle ske en korrektion af den indregnede udskudte skat, som modsva-
res af en opkrævningsret hos kunderne i samme niveau. På baggrund heraf, 
samt den betydelige usikkerhed, der er omkring de faktiske beløbsstørrelser, 
er den mulige ændring af udskudt skat og tilhørende opkrævningsret hos 
kunderne ikke indregnet.
 
Verdo Renewables Ltd.
Selskabets drift og indtjening er utilfredsstillende og underskudsgivende, 
men dog forbedret i forhold til tidligere år. Der er nogle væsentlige forud-
sætninger, 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 værdi af de fremtidige 
pengestrømme giver en højere værdi end den bogførte værdi af anlægs-
aktiverne, 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, tilgang af nye kunder samt at 
de lagte planer gennemføres.

Uncertainty concerning recognition and measurement
The annual accounts for 2015 include elements of uncertainty concerning 
recognition and measurement:

Verdo Varme A/S:
Capital contribution and deficit: At year end 2014, the company had an accumu-
lated deficit of DKK 86 million, and equity of DKK 333 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 and 
withdrawal of dividends up to year end 2014, amounts to DKK 429 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 an-
nual report for 2015 recognised at DKK 333 million.

Tax entry values
SKAT has asked for information regarding the fixing of the company’s tax entry 
values for 2012. SKAT has stated that in the opinion of SKAT, the entry values 
must be fixed based on an income-based valuation model. Consequently, SKAT 
intends to use the same valuation model, which SKAT has used in connection 
with the water sector’s transition to tax liability.

The information requested has been sent to SKAT, including a statement as to 
the values stated in the tax return based on an income-based valuation model. 
Subsequently, SKAT asked for additional documentation and has at present 
not sent any proposals for decision. We do not know to which extent SKAT will 
accept the values stated in the tax return.

An appeal against SKAT’s decision can be lodged with the Danish National Tax 
Tribunal (Landsskatteretten). It must be expected that the Danish National 
Tax Tribunal will either attempt to postpone hearing the case until decisions 
have been made in the pending pilot cases regarding the water sector where a 
complaint of SKAT’s model has been lodged with the Courts. Decisions in these 
cases are not expected until mid-2017 at the earliest.

If SKAT changes the entry values and this decision is finally upheld, the 
recognised deferred tax will have to be corrected to offset a right of collection 
from the clients to the same extent. Based on this and given the considerable 
uncertainty existing regarding the actual amounts, the possible change in 
deferred tax and the matching right of collection from the customers have not 
been included.

Verdo Renewables Ltd.:
The company’s operations and earnings are unsatisfactory and lossmaking but, 
however, improved compared to the previous years.
There are significant preconditions to be fulfilled for the company’s operations 
to be satisfactory. A depreciation test is performed each year based on future 
cash flows to evaluate the company’s bookkept value of the investment.
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 therefore no need for depreciation. The calculation is sensitive to a number 
of significant factors, such as return on investment requirements, earnings per 
product and the distribution between product categories, the acquisition of new 
customers and that plans are realised.
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2015 2014

Note DKK TDKK

2. Nettoomsætning Net turnover

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

El-forsyning 393.597.000 403.161 Electricity supply

Vand-forsyning 26.488.000 26.396 Water supply

Varme-forsyning 364.708.000 353.856 Heating supply

Entreprenør- og vedligeholdelsesopgaver 114.454.000 108.825 Contractor and maintenance tasks

Brændselssalg 382.830.000 454.866 Fuel sales

Biobrændselsproduktion 243.956.000 136.397 Biofuel production

Salg af teknisk kul 529.821.000 474.970 Sales of technical carbon

El-produktion 69.706.000 63.527 Electricity production

Fiber og telefoni 61.406.000 57.347 Fiber and telephony

I øvrigt 49.899.208 43.557 Other

I alt 2.236.865.208 2.122.902 Total

Nettoomsætning fordeler sig således på geografi: The geographical breakdown of turnover is:

Danmark 1.399.353.208 1.356.347 Denmark

Europa 384.626.000 419.170 Europe

Afrika og Mellemøsten 67.418.000 112.809 Africa and Middle East

Asien og Oceanien 80.760.000 48.830 Asia and Oceania

United Kingdom 243.956.000 137.484 United Kingdom

Nordamerika 60.752.000 48.262 North America

I alt 2.236.865.208 2.122.902 Total

3. Andre eksterne omkostninger Other external expenses

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

Honorar vedrørende lovpligtig revision 733.379 681 Fee for audit

Erklæringsopgaver med sikkerhed 143.443 78 Other statements

Skatterådgivning 141.340 31 Tax advise

Andre ydelser 1.969.031 1.562 Fee for other work

I alt 2.987.193 2.352 Total
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2015 2014 2015 2014

DKK TDKK DKK TDKK

4. Personaleomkostninger Staff costs

Gager og lønninger: Wages and salaries:

Bestyrelse og direktion 5.092.068 4.999 5.092.068 4.999 Fee for board and executive board

Øvrige ansatte 208.213.180 208.463 40.488.145 35.529 Other employees

Pensioner 13.129.852 12.963 2.159.265 2.055 Pensions

Andre omkostninger til social sikring 5.394.727 5.332 504.888 520 Other expenses for social security

Heraf aktiveret på anlægsprojekter -11.433.600 -15.253 -595.500 -5.191 Activated wages on construction projects

I alt 220.396.227 216.504 47.648.866 37.912 Total

Gennemsnitligt antal ansatte 465 478 78 74 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 fra dattervirksomheder 0 0 41.782.027 28.879 Financial income from subsidairies

Øvrige renteindtægter 165.113 940 172.295 439 Interest income

Øvrige finansielle indtægter 2.703.415 1.268 1.136.008 1.262 Other financial income

I alt 2.868.528 2.208 43.090.330 30.580 Total

6. Finansielle omkostninger Financial expenses

Renteomkostninger 49.873.589 56.716 28.389.091 6.880 Interest expenses

Øvrige finansielle omkostninger 1.118.447 265 1.094.529 239 Other financial expenses

I alt 50.992.036 56.981 29.483.620 7.119 Total
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2015 2014 2015 2014

Note DKK TDKK DKK TDKK

7. Skatter Taxes

Årets aktuelle skat 5.479.965 7.939 -6.187.597 -10.558 Current tax for the year

Årets udskudte skat 6.375.000 -5.009 5.335.000 13.588 Deferred tax for the year

Skat vedr. tidligere år 214.919 5.336 171.447 -1.965 Tax from last year

Skat af årets resultat i alt 12.069.884 8.266 -681.150 1.065 Total tax for the year

Skat af årets resultat 

forklares således:

Tax on ordinary operations 

is explained thus:

Beregnet 23,5 % skat af årets resultat 10.818.609 7.454 7.413.986 6.220

Calculated 23,5 % tax on pre-tax ordinary 

operations

Skat af årets resultat i datterselskaber 0 0 -7.142.971 -1.953 Tax on results in subsidiaries

Nedsættelse af selskabsskatteprocent 1.099.000 2.803 571.000 586 Reduction of corporation tax percentage

Skat af ikke skattepligtige indtægter og 

ikke fradragsberettigede omkostninger -62.644 -7.327 -1.694.612 -1.823

Tax on non-taxable and non-deductible 

expenses

Skat vedr. tidligere år 214.919 5.336 171.447 -1.965 Tax from last year

Årets skat i alt 12.069.884 8.266 -681.150 1.065 Total

Note Beløb i DKK Goodwill

CO
2
-kvoter

CO
2
 rights Amounts in DKK

8. Immaterielle anlægsaktiver Intangible assets

Koncernen: The Group:

Kostpris pr. 1. januar 2015 65.841.220 0 Cost as at 01.01.15

Årets tilgang 790.504 505.456 Additions through the year

Årets afgang -1.089.500 -106.185 Disposals through the year

Kostpris pr. 31. december 2015 65.542.224 399.271 Cost as at 31.12.15

Op- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015 34.424.426 0 Depreciation as at 01.01.15

Årets afskrivninger 6.410.439 0 Depreciation through the year

Tilbageførsel af afskrivninger vedr. årets gang -789.586 0 Carry back of depreciation regarding the year’s disposals

Op- og nedskrivninger pr. 31. december 2015 40.045.279 0 Depreciation as at 31.12.15

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2015 25.496.945 399.271 Book value as at 31.12.15

Salgssum for afhændede aktiver 2.071.689 Sales sum for sold assets

Regnskabsmæssig værdi 299.914 Book value

Gevinst 1.771.775 Gains
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Note Beløb i DKK

Grunde og

bygninger /

Properties 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. 1. januar 2015 204.392.009 1.017.313.522 2.736.263.534 372.549.602 22.454.798 Cost as at 01.01.15

Færdiggjorte anlæg 3.302.649 7.073.783 70.668.008 7.025.709 -88.070.149 Completed projects

Årets tilgang 0 0 4.521.423 12.302.786 79.335.875 Additions through the year

Årets afgang -1.129.291 0 -2.995.822 -3.393.786 0 Disposals through the year

Kostpris pr. 31. december 2015 206.565.367 1.024.387.305 2.808.457.143 388.484.311 13.720.524 Cost as at 31.12.15

Afskrivninger pr. 1. januar 2015 33.350.504 546.104.516 1.160.745.740 120.960.026 0 Depreciation as at 01.01.15

Valutakursregulering -552.129 0 0 -11.840.493 0 Translation adjustments

Afskrivninger i året 4.970.472 36.223.542 73.273.110 32.651.725 0 Depreciation through the year

Tilbageførsel af afskrivninger 

vedr. årets afgang -288.631 0 -2.618.063 -3.548.055 0

Carry back of depreciation regarding 

the year’s disposals

Afskrivninger pr. 

31. december 2015 37.480.216 582.328.058 1.231.400.787 138.223.203 0 Depreciation as at 31.12.15

Regnskabsmæssig værdi  

pr. 31. december 2015 169.085.151 442.059.247 1.577.056.356 250.261.108 13.720.524 Book value as at 31.12.15

Heraf udgør aktiverede renter pr. 

31. december 2015 42.814 t.DKK.

Activated interest comprise as at 

31.12.15 in total DKK 42,8 M.

Salgssum for afhændede aktiver 4.179.230 Sales sum for sold assets

Regnskabsmæssig værdi 1.064.150 Book value

Gevinst 3.115.080 Gains

I ”Ledningsnet og -anlæg samt 

målere” indgår fibernet med netto 

462 mio. DKK. Yderligere indgår  

investering i produktionsfabrikker 

i Storbritannien med 200 mio. 

DKK. dels i ”Grunde og bygninger” 

og dels i ”Driftsmateriel”.

Der henvises til omtale af værdi-

ansættelse af materielle anlægs-

aktiver under afsnittet “Særlige 

risikofaktorer” i ledelsesberetnin-

gen og i note 1.

Værdien af finansielt leasede 

driftsmateriel udgør 3.077 t.DKK.

“The fixed-line network and installa-

tions and meters” includes the fibre

network valued at DKK 462 million net.

In addition, includes investments in 

production facilities in the UK valued

at DKK 200 million partsly in

“Properties and Buildings” and partly in

“Operating material”

Referring to material about fixed 

assets under the section “Special risk 

factors” in the management reports 

and in note 1.

The value of financially-leased operat-

ing equipment comprises TDKK 3.077
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Note Beløb i DKK

Grunde og

bygninger /

Properties 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. 1. januar 2015 115.321.073 49.935.479 5.054.389 Cost as at 01.01.15

Færdiggjorte projekter 3.302.649 2.956.969 -6.259.618 Completed projects

Årets tilgang 0 2.435.901 3.224.071 Additions through the year

Årets afgang 0 -60.334 0 Disposals through the year

Kostpris pr. 31. december 2015 118.623.722 55.268.015 2.018.842 Cost as at 31.12.15

Afskrivninger pr. 1. januar 2015 14.811.700 20.040.646 0 Depreciation as at 01.01.15

Årets afskrivninger 2.117.338 7.124.232 0 Depreciation through the year

Tilbageførsel af afskrivninger  

vedr. årets afgang 0 -60.334 0

Carry back of depreciation regarding the year’s 

disposals

Afskrivninger pr. 31. december 2015 16.929.038 27.104.544 0 Depreciation as at 31.12.15

Regnskabsmæssig værdi 

pr. 31. december 2015 101.694.684 28.163.471 2.018.842 Book value as at 31.12.15

Salgssum for afhændede aktiver 12.000 Sales sum for sold assets

Regnskabsmæssig værdi 0 Book value

Gevinst 12.000 Gains
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Note Beløb i DKK

Kapitalandele i 

dattervirksomheder/ 

Other securities and  

equity investments

Andre værdipapirer og 

kapitalandele / 

Other securities and 

equity investments Amounts in DKK

10. Finansielle anlægsaktiver - fortsat Financial assets - continued

Moderselskabet: Parent company:

Kostpris pr. 1. januar 2015 1.409.036.408 0 Cost as at 01.01.15

Årets tilgang 490.281.076 7.671.038 Additions through the year

Årets afgang -163.834.573 0 Disposals through the year

Kostpris pr. 31. december 2015 1.735.482.911 7.671.038 Cost as at 31.12.15

Op- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015 51.053.474 0 Revaluation as at 01.01.15

Egenkapitalposteringer pr. 1. januar 2015 -14.283.120 0 Equity adjustments as at 01.01.15

Årets resultatandel 30.102.589 0 Revaluation in the year

Udbetalt udbytte -10.623.062 0 Received dividend

Egenkapitalposteringer 37.811.681 0 Equity items

Tilbageført vedr. årets afgang 44.253.297 0
Carry back of depreciation regarding the year’s 

disposals

Opskrivninger pr. 31. december 2015 138.314.859 0 Revaluation as at 31.12.15

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2015 1.873.797.770 7.671.038 Book value as at 31.12.15

Der henvises til afsnittet “særlige risikofaktorer”  

i ledelsesberetningen og i note 1.

Please refer to “Special risk factors” in the 

 management’s Report, and in note 1.

Note Beløb i DKK

Andre tilgode-

havender/

Other receivables

Andre værdipapirer og 

kapitalandele / 

Other securities and 

equity investments Amounts in DKK

10. Finansielle anlægsaktiver Financial assets

Koncernen: The Group:

Kostpris pr. 1. januar 2015 3.998.403 26.333.722 Cost as at 01.01.15

Årets tilgang 3.084.742 0 Disposals through the year

Årets afgang 0 -57.500 Cost as at 31.12.15

Kostpris pr. 31. december 2015 7.083.145 26.276.222 Revaluation as at 01.01.15

Op- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015 81.805 -6.492.590 Revaluation in the year

Årets op- og nedskrivninger 85.270 -54.173 Received dividend

Op- og nedskrivninger pr. 31. december 2015 167.075 -6.546.763 Revaluation as at 31.12.15

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2015 7.250.220 19.729.459 Book value as at 31.12.15

Andre tilgodehavender omfatter dels udlån 

2.427 t.DKK, som forfalder til betaling senere 

end fem år, og dels tilgodehavende salgssum for 

aktier 1.738 t.DKK, som forfalder til betaling inden 

fem år. Udlån og tilgodehavende forrentes med en 

markedsrente.

Other receivables include a loan of TDKK 2.427, 

due for repayment efter more than 5 years and 

the sales value of receivable for shares of TDKK 

1.738, due for payment within 5 years.

Loan and receivables bears interest at a market 

rate of interest.
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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 Randers 9.080.985 438.443.520 100% Verdo Randers El-net A/S

Verdo Go Green A/S Randers 6.876.423 50.195.877 100% Verdo Go Green A/S

Verdo Energiteknik A/S Randers 5.324 6.440.253 100% Verdo Energiteknik A/S

Verdo Vand A/S Randers 4.598.164 170.851.898 100% Verdo Vand A/S

Verdo Varme A/S Randers 20.468.084 332.890.080 100% Verdo Varme A/S

Verdo Tele A/S Randers -3.620.085 358.825.276 75% Verdo Tele A/S

Verdo Produktion A/S Randers 11.144.476 70.930.776 100% Verdo Produktion A/S

Verdo Entreprise A/S Randers 1.054.132 86.183.698 100% Verdo Entreprise A/S

Verdo Hydrogen A/S Randers 176.027 1.991.571 100% Verdo Hydrogen A/S

Verdo Energy A/S og 

Verdo Energy GmbH Randers / Tyskland 3.853.812 187.532.856 100%

Verdo Energy A/S and 

Verdo Energy GmbH

GF Energy B.V. Holland -7.546.113 -25.408.036 100% GF Energy B.V.

Verdo Renewables Ltd. England -22.511.535 110.848.767 100% Verdo Renewables Ltd.

Carbon Partners AS og 

Carbon Partners Inc. Norge / USA 4.943.771 34.899.761 80%

Carbon Partners AS and 

Carbon Partners Inc.

Verdo Hillerød El-net A/S Hillerød 224.058 35.995.700 100% Verdo Hillerød El-net A/S

Midtjysk Elhandel A/S Randers 1.355.066 13.175.773 74% Midtjysk Elhandel A/S

Dattervirksomheder i alt 30.102.589 1.873.797.770 Total subsidaries

Egenkapital er opgjort inkl. goodwill Equity 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:

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

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

Nianet A/S Glostrup 1,74% 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 DKK TDKK DKK TDKK Amounts in DKK

11. Udskudt skat Deffered tax

Udskudt skat pr. 1. januar 69.116.128 55.181 1.667.000 13.480 Deffered tax as at 01.01.15

Årets regulering af udskudt skat -6.375.000 5.009 -5.335.000 -13.588 Adjustments af deffered tax for the year

Nedsættelse af selskabsskatte procent 286.068 -1.734 -429.703 185 Reduction of corporation tax percentage

Skat af egenkapitalbevægelser -7.854.728 10.660 -2.602.297 1.590 Tax of equity adjustments

Udskudt skat pr. 31. december 55.172.468 69.116 -6.700.000 1.667 Deffered tax as at 31.12.15

Den udskudte skat fordeler sig således: The deferred tax is distributed thus:

Anlægsaktiver 30.711.859 31.526 -6.700.000 -6.188 Intangible, tangible and financial assets

Skattemæssig underskudsfremførsel 229.000 229 0 0 Tax loss carry forward

Periodiserede indtægter 17.839.000 15.079 0 0 Accrued income

Egenkapitalbevægelser 3.000 15.648 0 7.855 Change in equity

Pensionsforpligtelser 6.389.609 6.634 0 0 Pension obligations

Udskudt skat i alt 55.172.468 69.116 -6.700.000 1.667 Total deferred tax
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12. Langfristede gældsforpligtelser Long-term debts

Andel af langfristede gældsforpligtelser, 

der forfalder efter fem år: 

Share of long-term debts fall due for 

 payment after 5 years:

Gæld til realkreditinstitutter 246.234.000 270.429 42.146.000 44.847 Debt to mortgage credit institutions

Gæld til kreditinstitutter 103.287.000 123.046 103.287.000 123.046 Debt to credit institutions

Gæld i øvrigt 132.664.000 133.233 0 0 Other debt

I alt 482.185.000 526.708 145.433.000 167.893 Total
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13. Eventualforpligtelser

Koncernen har følgende eventualforpligtelser:
 
Retssag
Verdo Produktion A/S har anlagt sag mod forsikringsselskabet  
Gjensidige med krav om erstatning på 11,6 mio. DKK. Kravet er  
kun delvist indregnet i regnskabet med 3,0 mio. DKK. Det kan  
på nuværende tidspunkt ikke vurderes, hvorledes sagen ender, 
men det er ledelsens opfattelse, at erstatningen ikke bliver  
mindre end det indregnede beløb.    
 
Nedrivningsforpligtelse
Verdo Produktion A/S 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. Endvidere er forpligtelsen på ned- 
rivning / oprydning af Grenaa Kraftvarme (GRV) overtaget og  
indregnet i balancen under hensættelser. 
 
Moderselskabet har følgende eventualforpligtelser
Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med  
øvrige selskaber i Verdo koncernen, og selskabet hæfter  
ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter med de  
øvrige selskaber i sambeskatningen.

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:

Court case
Verdo Produktion A/S has sued the insurance company Gjensidige for  
DKK 11.6 million, The claim is only partially incorporated into the accounts  
at DKK 3.0 million. How the case will turn out cannot be determined at this  
time, but the management believes that the compensation will not be  
less than the amount incorporated.
 
Demolition undertaking
The company has an undertaking to demolish and clear all traces af  
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. The company has acquired an undertaking  
to demolish and clear all traces of Grenaa Kraftvarme (GVR), which is  
incorporated in the balance sheet.

The parent company has the floowing contingent liabilities
As an administration company, the company is jointly taxed with other  
companies in the Verdo Group, and is therefore jointly and severally liable  
for the Danish corporation tax with the other companies subject til joint  
taxation.

The company has no other contingent liabilities except from possible  

effects of conditions mentioned in note 1.
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Notes

Pant i fast ejendom er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter, 

hvor restgæld pr. 31.12.15 udgør 357 mio. DKK. Den regnskabs-

mæssige værdi af pantet udgør pr. 31.12.15 527 mio. DKK.

Garantier omfatter dels almindelige håndværkergarantier og dels 

sikkerhed for pensionsforpligtelser overfor tjenestemænd samt 

moderselskabsgaranti overfor leverandør.

Moderselskabet Verdo A/S har erklæret, at det vil yde finansiel 

støtte til datterselskaberme Carbon Partners AS, Norge og Verdo 

Renewables Ltd., UK i de næste 12 måneder.

Endelig kautionerer moderselskabet Verdo A/S overfor datter-

selskabers engagementer med kreditinstitutter.   

      

     

Mortgage on real property has been provided as security for  

mortgage credit institutions where the outstanding debt as at  

31.12.15 comprises DKK 357 M. Book value of realproperty as  

at 31.12.15 comprises DKK 527 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, Carbon Partners AS and  

Verdo Renewables Ltd. for the next 12 months.

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

subsidiaries’ commitments with credit institutions.

KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY

2015 2014 2015 2014

Note DKK TDKK DKK TDKK

14. Sikkerhedstilladelser Security

Garantistillelser 79.655.000 83.034 43.400.000 68.400 Guarantees

Kautioner for kapitalandele 1.000.000 1.000 0 0 Guarantees for capital shares

Pant i finansielt leasede aktiver 3.077.000 3.139 0 28 Mortgages on financially leased assets

Pant i fast ejendom 455.635.000 455.635 58.635.000 58.635 Mortgage on real property

I alt 539.367.000 542.808 102.035.000 127.063 Total
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Noter

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

15. Kontraktlige forpligtelser 

Koncernens lejeforpligtelser andrager  
5,9 mio. DKK, som alle forfalder inden 
fem år.

Koncernens engelske datterselskab  
har lange lejekontrakter med årlige  
betalinger på 1.782 t.DKK hvor  
50,9 mio. DKK forfalder efter fem år.  
    
 

Contractual obligations

The Group’s rental obligations amounts 

to TDKK 5,9 M  which fall due for payment 

within 5 years.

The Group’s English subsidiary has  
long-term leases with annual payments  
of DKK 1,782 M of which DKK 50,9 M fall due 
for payment after 5 years

Leasingforpligtelser: Leasing liabillities:

Operationelle leasing 3.952.000 3.050 1.689.000 195 Operational leasing

Finansiel leasing 3.635.000 3.766 0 43 Financial leasing

I alt 7.587.000 6.816 1.689.000 238 Total

Leasingforpligtelser, som forfalder  

efter mere end fem år udgør 81 t.DKK.

Regnskabsmæssig værdi af de  

finansielt leasede aktiver udgør  

3.077 t.DKK.

Leasing liabillities, which fall due for  

payment after 5 years comprises TDKK 81.

The value of financially-leased operating 

equipment comprises TDKK 3.077.

KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY

2015 2014 2015 2014

Note DKK TDKK DKK TDKK



61 ÅRSREGNSKABET 2015

Notes

Note   

17. Ejerforhold

Følgende aktionærer er optaget i selskabets aktionærfortegnelse 
med en ejerandel på mere end fem procent af kapitalen:
Den Selvejende Institution Verdo, 8920 Randers NV. 
 

Ownership

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

ownership interest of more than 5% of the capital:

Den Selvejende Institution Verdo, 8920 Randers 

KONCERN / GROUP

2015 2014

Note DKK TDKK

18. Reguleringer i pengestrømsopgørelse Adjustments in cash flow statement 

Afskrivninger 148.642.433 155.103 Depreciation and amortisation

Egenkapitalændringer -3.325.884 0 Equity adjustments

Regulering af hensættelse til pensioner og overdækning -3.800.000 -10.069 Adjustment of reserve for pensions and other reserves

Kursreguleringer -2.907.018 -785 Translation adjustments

Investeringsbidrag 3.430.401 2.956 Investments contribution

I alt 142.039.932 147.205 Total
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Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Verdo A/S for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel 

koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. 

Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs-

loven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncern-

regnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og 

årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen 

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi over-

holder 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 revi-

sionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregn-

skabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncern-

regnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 

relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og 

et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at 

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe-

derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virk-

somhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering 

af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation 

af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 

og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet gi-

ver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af 

koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme 

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstem-

melse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere 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 samt at der er usikkerhed 

omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skattefor-

pligtelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier 

på selskabets materielle anlægsaktiver samt den hertil hørende 

opkrævningsret hos kunderne.

Vi henviser ligeledes til note 1 vedrørende Verdo Renewables Ltd., 

hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed vedrørende værdiansættel-

sen af selskabets aktiver.

Til kapitalejerne i Verdo A/S

Aarhus, den 19. april 2016

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR nr. 30 70 02 28

Jakob Nyborg              /            Claus Dalager

Statsautoriseret revisor         Statsautoriseret revisor

Den uafhængige revisors erklæringer
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