
ÅRSBERETNING
2 0 1 4



2          ÅRSBERETNING 2014

KONCERN & STRATEGI

Leder  4

Direktion og bestyrelse 6

Koncernens hoved- og nøgletal 8

Strategi 4i16 10

Koncernoversigt 11

Verdo på sociale medier 11

CSR–fokusområder 12

ÅRSBERETNINGER

Verdo Produktion 18 

Verdo Forsyning 20

Verdo El-net 22

Verdo Vand 24

Verdo Varme 25

Verdo Handel 26

Verdo Tele 28

Verdo Entreprise 30

Verdo Renewables 32

ÅRSREGNSKABET 

Anvendt regnskabspraksis 34

Resultatopgørelse 39

Balance 40

Pengestrømsopgørelse 42

Noter 44

Den uafhængige revisors erklæringer 58

Indhold

VERDO A/S 
Verdo arbejder målrettet på at 

blive Danmarks grønneste og 

mest effektive energiselskab. 

Vores ambition er at udvikle de 

mest profitable løsninger inden 

for produktion og levering af grøn 

energi – også internationalt. 

Verdo producerer og distribuerer 

både el, vand og varme. Desuden 

har vi konkurrencedygtige 

kompetencer inden for telefoni og 

internet, VVS- og el-installation, 

energirådgivning, alarm & sikring 

samt produktion og salg af 

biobrændsel i Danmark, England 

og Skotland. Endvidere har vi 

handelsselskaber i bl.a. Norge  

og USA.

Verdos cirka 500 medarbejdere 

omsætter årligt for omkring 2.1 

milliarder kroner.
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Energivirksomheder er følsomme over for vejr og vind. Ver-

do er ingen undtagelse. Noget af det vi i Verdo især hæfter 

os ved, når vi kigger tilbage på 2014, er den varme vin-

ter, som fik vores salg af fjernvarme, vores produktion på 

kraftvarmeværkerne og produktion og salg af træpiller til at 

falde. Men selv med den varmeste vinter i Europa i mands 

minde, viser vi med årets, trods alt, rimelige overskud, at vi 

er et meget robust selskab.

2014 er et år vi hos Verdo vil se tilbage på som et af vores 

sværeste. Og det kan også aflæses på bundlinjen. Vi kan 

således vise en omsætning på 2.1 mia. DKK. Det ligger lige 

under niveauet for 2013. Resultatet beløber sig til 237 mio. 

DKK før renter og afskrivninger (EBITDA), mens resultatet 

før skat blev på 34 mio. DKK.

Som energiselskab skal vi konstant tilpasse os de mange 

regler, der begrænser vores muligheder for indtjening - og 

som de fleste af vores koncessionerede forretningsområ-

der er underlagt. Eksempelvis bliver vi yderligere beskattet 

på fjernvarme, og prisen på el til vores kunder er presset 

på grund af regulatoriske ændringer. Det er desuden, fra 

politisk hold, besluttet, at vi ikke må forrente vores egen-

kapital på vandområdet. Alt sammen faktorer der presser 

indtjeningen.

For at sikre forretningen bedst muligt strømliner vi derfor 

hele tiden koncernen og har skåret ind til benet i forhold til 

det, som ikke er kerneforretning. Vi skal beskæftige os med 

det, vi er gode til.

Vi har i 2014 sat endnu mere fokus på kunden blandt andet 

med mere målrettet information via en ny hjemmeside og 

ikke mindst beboermøder og -information, når vi forbedrer 

forsyningsnettet. Vi er igen i år et af de mest effektive for-

syningsselskaber i Danmark og har dermed cementeret, at 

vi er gode til at drive varme-, vand- og elforsyning til glæde 

for kunderne – både i forhold til kvalitet og pris.

Kunderne mærker nu også værdien af vores ekspertise 

inden for træpiller. Vi har introduceret vores nye træpil-

lemærke; Heatlets både nationalt og internationalt. Pro-

duktet har branchens højeste kvalitet, og vi garanterer 

en leveringssikkerhed, som er enestående for branchen. 

Herigennem styrker vi vores image som den professionelle, 

stabile leverandør, der leverer den højeste kvalitet – det har 

kunderne taget godt imod.

Styrket 
gennem modgang

Renewables produktion og salg af træpiller og briketter 

i Storbritannien indtager fortsat en ledende position på 

både pris, salg og varemærke. Vi er lykkes med at komme 

ind i mange af de førende detailkæder, og vi har i dag en 

markedsandel på omkring 30 procent. Renewables har le-

veret et plus på driften, og senest har vi udvidet med et nyt 

lager, der servicerer Midtengland.

I Norge og USA leverer vores datterselskab Carbon Partners 

endnu en gang et fantastisk resultat og er klart blandt de 

bedste, når det kommer til at levere specialkul til den glo-

bale metal- og siliciumindustri.

Vi har udvidet vores rådgivningsvirksomhed og udnytter vo-

res store viden og erfaring til at rådgive hele vejen rundt om 

vores kernekompetencer; vand, varme og el – både direkte 

til forbrugerne, men også til kraftværker, øvrige energipro-

ducenter og til erhvervslivet nationalt som internationalt. 

Rådgivning bliver en stadig større del af vores forretning.

Omvendt er vores entrepriseforretning i 2014 blevet min-

dre. Netop fordi vi kun vil lave det, vi er gode til. Vi har i det 

forgangne år fokuseret på entrepriseforretningen, tilpas-

set, frasolgt dele af forretningen og er blevet mere effekti-

ve. Det har allerede ført til et stærkt stigende salg og større 

ordrebeholdning inden for forretningsområdet.

Den store efterspørgsel efter fiber fortsætter. Vi er igen i 

2014 blevet valgt som bedste tv- og internetudbyder af 

vores kunder, og vi har nu hver anden husstand koblet på 

vores net. Vi forventer, at det tal vil blive ved med at stige, 

og at området inden for en kort årrække bliver profitabelt.

At det for Verdo har været et særligt udfordrende år, har 

selvfølgelig kunnet mærkes blandt vores medarbejdere. 

Det har været et krævende og arbejdsomt år for vores 

dygtige og engagerede medarbejdere. Men de har med 

gejst, udholdenhed, godt humør og stærke kompetencer 

bidraget til, at vi i dag gør endnu mere af det, vi er vir-

kelig gode til – og vi i Verdo er kommet styrket gennem 

udfordringerne i 2014. Når vi ser frem, ser vi allerede en 

væsentlig effekt af vores fokusering og restrukturering. Vi 

vil fortsat arbejde med øget fokus og dermed specialisere 

os yderligere i Verdo.
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Kim Frimer

Adm. dir.

Claus Omann Jensen

Bestyrelsesformand
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Efter repræsentantskabs- og bestyrelsesvalget i 2014  
består den nuværende bestyrelse af:

 Bestyrelse 2014

Pia Maach Møller

Bestyrelsesmedlem

Niels Rasmussen

Næstformand

Jan Holst

Medarbejderrepræsentant

Arne Erikslev

Bestyrelsesmedlem

Ejvind Clemmensen

Bestyrelsesmedlem

Ebbe Bagge Hansen

Medarbejderrepræsentant

Claus Omann Jensen

Bestyrelsesformand
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Bestyrelse og direktion har den 14. april 2015 behandlet og godkendt årsrapporten 

for Verdo A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014. Årsrapporten er af-

lagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  Det er vores opfattelse, at koncern-

regnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af 

koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2014. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberet-

ningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selska-

bets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets  

finansielle stilling. Der er væsentlige usikkerheder vedrørende forhold i datterselska-

ber, herunder opgørelse af egenkapitalen. Der henvises til nærmere omtale i note  

1. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

LEDELSESPÅTEGNING

Kim Frimer

Adm. dir.

Bent Hede

Bestyrelsesmedlem

Søren Sørensen 

Bestyrelsesmedlem

Erik Busk Jensen 

Bestyrelsesmedlem

Thomas Post

Medarbejderrepræsentant

Jess Hansen

Medarbejderrepræsentant
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NØGLETAL KEY FIGURES

2014 2013 2012 2011 2010 Amounts in TDKK

Bruttomargin 27,3% 23,4% 24,4% 23,8% 32,2% Gross margin ratio

EBITDA-margin 11,2% 9,7% 10,6% 10,4% 14,7% EBITDA margin

Finansiel gearing 5,4  5,5  5,0  5,5  5,9 Financial gearing

Egenkapitalens forrentning 1,9% 2,0% 3,3% 4,0% 3,4% Return on equity

Soliditetsgrad 39,6% 39,0% 37,8% 37,6% 40,5% Solvency ratio

Året 2014 blev et udfordrende år for Verdo. Først og fremmest har 

det varme vejr påvirket forretningen på flere områder, herunder ikke 

mindst salg af brændsel i Verdo Energy A/S og salg af varme i Verdo 

Varme A/S. Derudover har elprisen, efter mange års uafbrudt fald, sta-

biliseret sig på et lavt niveau, hvilket påvirker indtjeningen på kraftvar-

meværkerne i Randers og Grenaa negativt.

Koncernens samlede omsætning blev på 2,1 mia. DKK mod 2,4 mia. 

DKK i 2013, hvilket er mindre tilfredsstillende. Driftsresultatet (EBIT-

DA) blev 237 mio. DKK, hvilket er en svag forbedring i forhold til 2013. 

Driftsresultatet anses for acceptabelt, det varme vejr taget i betragt-

ning.

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

hvilket blandt andet ses i de ekstremt lave renter sidst på året. Umid-

delbart er det selvfølgelig positivt, da koncernens kreditfaciliteter 

samlet set bliver billigere, men det påvirker desværre også den tilladte 

forrentning af forsyningsaktiverne (el-net, varmenet og kraftvarme-

værker) væsentligt, idet disse jævnfør lovgivningen er bundet op på det 

faktiske renteniveau. Derfor påvirker det lave renteniveau, samlet set, 

koncernen negativt.

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

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

gative værdiregulering af renteswaps udgør 40 mio. DKK. Det er es-

sentielt at understrege, at det alene er egenkapitalen, der påvirkes, 

idet Verdo koncernen ikke skal stille likviditet til rådighed for swaps. 

Egenkapitalen er stort set uændret på trods af dette, hvilket anses for 

at være tilfredsstillende. Egenkapitalens forrentning er på niveau med 

2013, det vil sige 1,9 %.

Den finansielle gearing (EBITDA / nettorentebærende gæld) er forbed-

ret lidt i forhold til 2013 og er nu på 5,4. Koncernens mål er fortsat at 

opnå en gearing mellem 4,5 og 3,5, hvilket vi forventer vil ske inden for 

en kort årrække. 

Koncernen har trods større kapitalbinding i blandt andet varelagre – 

arbejdskapital – haft en god likviditet gennem hele året. Pengestrøm-

men er en smule bedre end i 2013 og likviditetsberedskabet er fortsat 

Årets gang i Verdo
stærkt. Investeringerne er med 124 mio. DKK på niveau med sidste år. 

Ultimo 2014 solgte Verdo A/S 20 % af aktierne i Carbon Partners AS, 

Norge, til en ekstern samarbejdspartner, hvilket medførte en avance 

som er indtægtsført i regnskabet. Målet med salget er at styrke selska-

bets flotte udvikling yderligere.

Samlet set kan vi konkludere, at selv om 2014 ikke gik som forventet, 

har Verdo koncernen igen leveret et resultat, der vidner om styrke - 

også i mindre gode tider. Det er også vores klare overbevisning at med 

de tiltag der er taget i løbet af året, herunder implementering af nyt 

ERP-system, frasalg af visse områder og en generel styrkelse af or-

ganisationen, står Verdo godt rustet til de kommende år. Dette under-

streges også af de resultater, vi har set i starten af 2015.

Vi forventer en svag til moderat fremgang i økonomien i det kommende 

år, herunder svagt stigende renter. Elprisen forventes dog at blive på 

det nuværende lave niveau i de kommende år. Alligevel er det vores 

forventning, at såvel omsætning som driftsresultat vil stige væsentligt 

i de kommende år.

Kenneth R. H. Jeppesen

Økonomidirektør

Verdo A/S
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HOVEDTAL FINANCIAL AND OPERATING DATA

Beløb i TDKK 2014 2013 2012 2011 2010 Amounts in TDKK

Resultat

Nettoomsætning 2.122.902 2.405.028 2.429.995 2.283.435 1.547.767 Net turnover

Index 137 155 157 148 100 Index

EBITDA 237.265 234.389 258.178 236.400 226.963 EBITDA

Index 105 103 114 104 100 Index

Resultat af primær drift 82.162 95.119 119.482 106.155 106.759 Operating profit

Index 77 89 112 99 100 Index

Resultat af finansielle poster -48.559 -62.566 -60.043 -52.896 -64.240 Results from net financials

Index 76 97 93 82 100 Index

Resultat før skat 33.603 32.553 59.439 53.259 42.519 Pretax profit

Index 79 77 140 125 100 Index

Årets resultat 24.324 25.062 41.498 50.463 42.345 Profit for the year

Index 57 59 98 119 100 Index

Balance Balance sheet

Samlede aktiver 3.295.619 3.353.197 3.310.742 3.334.711 3.121.360 Total assets

Index 106 107 106 107 100 Index

Investering i materielle anlægsaktiver 124.555 127.529 144.345 163.618 243.832 Investment in tangible assets

Index 51 52 59 67 100 Index

Egenkapital 1.304.213 1.308.599 1.252.319 1.254.335 1.264.745 Equity

Index 103 103 99 99 100 Index

Likviditet Liquidity

Nettopengestrøm fra: Net cash flow from:

Driften 136.089 143.894 109.996 250.436 239.691 Operations

Investeringer -129.944  -133.174 -86.640 -174.355 -244.622 Investments

Finansiering / afdrag -25.105 -38.499 -41.090 372.999 -35.380 Financing

Årets likviditetsvirkning -18.960 -27.779 -17.734 449.080 -40.311 The year's effect on cash flow

Definitioner:

Bruttoresultat er nettoomsætning 

fratrukket direkte omkostninger.

EBITDA er resultat før afskrivninger.

Nettorentebærende gæld er ren-

tebærende forpligtelser fratrukket 

rente bærende aktiver.

Definitions:

Gross profit is the net turnover with 

direct expenses deducted.

EBITDA is the result before 

 depreciation.

Net interest-bearing debt is 

interest-bearing obligations with 

the deduction of interest-bearing 

assets.

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

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens anbefalinger:
BEREGNING AF NØGLETAL CALCULATION OF KEY FIGURES
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Vi vil sikre konkurrencedygtige priser 
på el, vand og varme. Herudover vil vi:

•  Bibeholde Verdo som en profitabel 

og selvstændig virksomhed

•  Øge værdien af Verdo gennem 

 profitabel vækst

•  Fastholde eller reducere nuværende 

finansiel gearing

•  Bevare Verdo som en god 

 arbejdsplads

•  Skabe nye spændende jobmulig-
heder gennem afbalanceret og 
vedvarende vækst

MISSION

I Verdo opfører vi os ordentligt med 
udgangspunkt i værdierne:

• Respekt og tillid

• Kundefokus

• Effektivitet

• Mod

• Loyalitet

VÆRDIER

VISION
Vi skaber grøn energi

Verdo har en gennemtænkt 

strategi, vision, mission og en 

række værdier, som kort og en-

kelt udtrykker præcis det, som 

Verdo står for og arbejder for. 

Strategi 4i16

I strategien for perioden 2014 til 

2016 er målsætningen at nå en sam-

let omsætning på 4 milliarder DKK – og 

opnå et driftsresultat på 400 millioner 

DKK før renter og afskrivninger (EBITDA). 

Det stiller krav til vores organisation. Verdo 

skal fortsat være en lønsom aktør i den dan-

ske energisektor og på forretningsmæssige 

vilkår skabe resultater.

Værdier i spil

Det er vigtigt, at alle medarbejdere kender Verdos 

mål og strategi – og for at nå det, vi vil, er det fort-

sat vigtigt, at vi alle trækker i samme retning. Verdo 

er derfor en værdiorienteret virksomhed, hvor vi ar-

bejder sammen om at nå vores fælles mål, og hvor vi 

opfører os ordentligt. Værdierne er helt afgørende, for de 

valg vi træffer.

Vi gør en stor indsats for, at vores medarbejdere får værdier-

ne helt ind under huden, så det naturligt bliver en del af deres 

hverdag at leve og handle efter dem. Udover værdierne har vi for 

den nuværende strategiperiode defineret fire fokusområder, vores 

operationelle strategier; kundefokus, kvalitet, produktivitet og dyg-

tige, engagerede medarbejdere. Alle fire områder er afgørende for om 

kunderne vælger Verdo som deres foretrukne samarbejdspartner i dag, 

i morgen og i fremtiden. 

Strategi 
visioner

VERDO VIL VÆRE 
DANMARKS 
GRØNNESTE  
ENERGI- 
SELSKAB

STRATEGI 4i16
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KONCERNOVERSIGT

Nianet A/S 1,74 %

WAOO A/S 3,32 %
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Verdo Renewables Ltd.
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VERDO S/I VERDO A/S
Net-Sam Scada A/S 6,69%

FO
R

S
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G

Verdo Hillerød El-forsyning A/S

Verdo Randers El-forsyning A/S

Verdo Tele A/S

Midtjysk Elhandel A/S 74%

Verdo Hillerød El-net A/S

Verdo Varme A/S

Verdo Randers El-net A/S

Verdo Entreprise A/S

Verdo Vand A/SVerdo Vand Holding A/S

Verdo Produktion A/S

Verdo Hydrogen A/S

H
AN

D
EL

GF Energy B.V.

Carbon Partners Inc.Carbon Partners AS 80 %

Verdo Energy A/S
Verdo Energy GmbH

Verdo Energiteknik A/S

Verdo på sociale medier

verdo.dk/socialemedier

Kundefokus betyder blandt andet, at vi skal være til stede på de medier, 

hvor vores kunder er. Det vil sige, at Verdo er aktiv, ikke blot på verdo.dk, 

men også på Facebook, LinkedIn og med en kanal på Youtube. Vi poster 

nyheder, deler faglig viden og er i dialog med vores kunder via de sociale 

medier. På Verdo.dk findes links til vores sociale kanaler.
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Det er vores ambition, at vores kvindelige 

medarbejdere i Verdo oplever, at de har sam-

me muligheder for karriere og lederstillinger 

som de mandlige medarbejdere. For at bakke 

op om ambitionen opfordrer vi aktivt talentfulde 

kvinder i vores virksomhed til at påtage sig leder-

ansvar. I vores annoncering af ledige stillinger vil vi 

med ord- og billedvalg øge tiltrækningen af kvinde-

lige kandidater.

Vi har i 2014 øget andelen af kvinder i ledelsen. Vi 

har fået i alt fem kvindelige ledere og chefer i 2014, 

Flere kvindelige ledere

Tal i % 2014

Kvinder i bestyrelsen  (mål: 25 %) 12,5%

12%Kvinder med ledelse, samlet 

Kvindelige niveau 1 ledere  (mål: 25 %)

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

14%

8%

Kvindelige niveau 3 ledere  (mål: 10 %)

Kvindelige niveau 4 ledere 0%

i hele
forretningen

STATUS PÅ ANDEL AF KVINDELIGE LEDERE PER 31.12.2014

I Verdo tager vi et samlet ansvar. Både 

når det kommer til miljø, medarbejdere 

og samfund. Vi arbejder for, at vores 

CSR-indsats både skal gavne forretning 

og samfund. Det gælder helt fra vores 

fokus på grøn energi i alle led af vær-

dikæden, til vores medarbejderes triv-

sel og til de valg vi træffer, når vi vælger 

leverandører og samarbejdspartnere. 

Med en vision om at være Danmarks 

grønneste energiselskab, handler CSR 

for os i høj grad om klimapåvirkning. 

Vores CSR-strategi er dybt forankret i 

vores virksomhed, og principperne er 

baseret på vores vision, mission og vær-

dier, fordi de er grundstammen i Verdo. 

Overskriften for vores værdier er ”Vi 

opfører os ordentligt”, hvilket også gør 

sig gældende inden for CSR-området. 

Principperne danner udgangspunktet 

for vores CSR-strategi og målsætninger 

på de følgende sider.
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2013

Vi vil være Danmarks grønneste energiselskab.

Vi tilstræber at fremme grønne løsninger.

Vi vælger grønne løsninger, hvis de stiller Verdo økonomisk bedre eller neutralt.

Vi vælger grønne løsninger, der både gavner miljøet, vores omverden og Verdo.

Vi iværksætter initiativer, der gavner vores medarbejderes engagement.

Vi iværksætter initiativer, der gavner vores medarbejderes sikkerhed.

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

forretning for Verdo.

Verdos 
CSR-principper 

Afsæt i  
FN-principper

12,5%

11%

15%

14%

7%

0%

Verdos CSR-politik tager udgangs-

punkt i FN’s 10 Global Compact-

principper, der er baseret på inter-

nationale konventioner inden for 

menneskerettigheder, arbejdstager-

rettigheder, miljøbeskyttelse og 

antikorruption, samt virksomhedens 

egne CSR-principper der er formule-

ret ud fra den branche vi opererer i. 

Verdo har dog endnu ingen nedskre-

ven politik for menneskerettigheder, 

men støtter op om Global Compact.

hvoraf tre af stillingerne var nyoprettede. Dermed er vi ikke langt fra 

at indfri målsætningen for 2015. 

Vores mål er, at vi inden år 2018 øger andelen af kvindelige funktions-

ledere og stabsledere (ledere af medarbejdere, niveau 1) fra 8 til 25 

procent. Inden 2015 ville vi øge andelen af kvindelige ledere af ledere 

(chefer, niveau 2) fra 19 til 20 procent. Vi har for 2014 haft det mål, at vi 

inden år 2015 ville øge andelen af kvindelige ledere af andre (direktører, 

niveau 3) til 10 procent, hvilket er nået i 2014. 

Kvinder i bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse består af 8 personer, hvoraf 1 er en kvin-

de. Det er virksomhedens ambition at øge andelen af kvinder i be-

styrelsen. Derfor har vi i 2014 sat et måltal om mindst 25% kvinder i 

bestyrelsen inden 2018. I forbindelse med generalforsamlingen 2014 

var der nyvalg til bestyrelsen, hvor andelen af repræsentantskabs-

valgte kvinder til bestyrelsen var uændret.
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Vores kunder er med til at bestemme, 

hvordan vores organisation ser ud. De væl-

ger, inden for vores tre forsyningsområder 

(el, vand og varme), repræsentantskabet, og 

repræsentantskabet vælger bestyrelsen i Verdo. 

Verdos ledelse har derfor ingen indflydelse på 

hvordan kønsfordelingen blandt de otte bestyrel-

sesmedlemmer og fire medarbejdervalgte repræ-

sentanter ser ud. Ved valget til Repræsentantska-

bet i 2014 stillede 4 kvindelige kandidater op ud af 

i alt 37 kandidater, og alle 4 kvinder blev valgt ind.

Studerende under uddannelse 
(praktikanter mv.)

2014      2013         2012
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5

13

9

7

11

3

4

6

9

16

8

0

1
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11

10

Lærlinge, unge

Lærlinge, voksne

Elever 
(kontor og teknisk designer)

(heraf 3 voksne)    

Medarbejdere 
i skåne- og flexjob

Medarbejdere i jobtræning

med indflydelse
Kunder 

Mangfoldigheden dyrker vi eksempelvis ved at tage 

kandidater i arbejdsprøvning og praktik. Ligesom vi 

hvert år opretter pladser til lærlinge og elever. Her gi-

ver vi nye og potentielle medarbejdere en 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.

 Jobtræning 
og uddannelsestilbud

I Verdo ser vi mangfoldighed på arbejdspladsen som en styrke, vi kan omsætte til resultater.  
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I Verdo tænker vi grønt og bæredygtigt. Det gælder også for 

vores kantine, som i 2013 opnåede et bronze-mærke, fordi 

mellem 30 og 50 procent af de anvendte råvarer var økologi-

ske. Den udvikling fortsatte i 2014, hvor kantinen satte fokus 

på lokale råvarer og nu er begyndt at måle på andelen af disse.

kantine

Økologiandel

44,7 %

Lokale 
råvarer

50,9 %

2
0
1
4

Økologiandel

41,1 %

2
0
1
3

Bæredygtig

Grøn

samarbejdspartner

Verdo har udliciteret den største del af rengøringsopgaven til For-

enede Service A/S. Vi er glade for at have en samarbejdspartner som 

Forenede Service A/S, der også tager ansvar for vores samfund. De 

lægger vægt på et sikkert arbejdsmiljø og et rent miljø og anvender 

for eksempel kun PVC-fri plastprodukter og emballager, doserings-

systemer og miljøvenlige produkter. Endelig har Forenede Service 

A/S fokus på sundhedsfremme og har aftaler med fitnesscentre og 

har etableret frugtordning.
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Vi måler vores resultater inden for CSR. Helt konkret måler vi på 

 følgende i forhold til CSR-afrapportering i årsregnskabet:
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Det måler vi på

Vi arbejder målrettet på at holde 

vores CO2- og NOx-udledning på 

et lavt niveau. CO2-regnskabet er 

markant bedre med afbrænding 

af biomasse i stedet for kul, og 

med ny teknologi og effektiv drift 

holder vi NOx-udledningen på et lavt 

niveau. CO2-udledningen var i 2014 

på 5.442 tons, mens NOx-udledningen 

var på 258 tons. I 2013 var CO2-ud-

ledningen en smule mindre, men vi er 

nu nede på så lavt et niveau, at selv 

små driftsmæssige udsving og tekni-

ske hændelser vil afspejle sig, hvilket 

forskellen mellem tallene i 2013 og 

2014 er et udtryk for. 

Biobrændsler som træflis og træpiller 

er CO2-neutrale – det satser vi stort 

på i Verdo. Vi har i 2014 blandt andet 

købt ”energitræ” fra gummiproduktion 

i Ghana, sejlet det til Danmark og brugt 

det som brændsel på vores kraftvarmeværk 

i Randers. Det gør produktionen af el og 

varme grønnere. I 2014 brugte vi 184.430 

tons træflis. 

Energiselskaberne er forpligtet til at 

realisere energibesparelser hos slut-

brugerne af energi, og Verdo sørger 

årligt for, at der bliver gennemført en vis 

mængde besparelser (kWh), der indbe-

rettes til Energistyrelsen. Vores energibe-

sparelser er realiseret gennem Verdo Ener-

girådgivning, som har fundet besparelserne 

hos både private kunder, offentlige organisa-

tioner og privatejede virksomheder. Desuden 

har vi fundet energibesparelser på vores eget 

net, og i alt blev der i 2014 realiseret energibe-

sparelser på 26.533.551 kWh.

Tallene vedr. CO2 er fra 

kraftvarmeværket og 

spidslastcentralerne i 

Randers. Tallene vedr. NOx 

og træflis er kun for kraft-

varmeværket i Randers.

CO2- og NOx-udledning

Brug af træflis som brændsel

Energibesparelser

Måleparameter 2014 2013 2012

CO2-udledning 5.442 tons 4.176 tons 801 tons

NOx-udledning 257.658 kg 306.890 kg 288.476 kg

Brug af træflis 184.430 tons 206.838 tons 208.991 tons

Kilowatt timer produceret 

på grøn energi

149.791.977 kWh 176.368.371 kWh 176.104.873 kWh

Energibesparelser 26.533.551 kWh 21.276.000 kWh 21.555.000 kWh

Elbiler 3 3 3
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Det måler vi på

I Verdo fokuserer vi på at mindske 

antallet af arbejdsulykker blandt 

andet gennem registreringer af po-

tentielt farlige hændelser og fore-

byggende aktiviteter. Derudover vur-

derer vi løbende vores arbejdsmiljøer 

gennem vores arbejdspladsvurdering. I 2014 har vi i 

Verdo-koncernens danske selskaber registreret i alt 

4 arbejdsulykker og 97 nærvedhændelser. Arbejds-

ulykkerne i 2014 medførte i alt 8 fraværsdage.

Arbejdsulykker
Vi offentliggør 
resultaterne
Vi offentliggør en række af de målbare CSR-ind-

satser i årsregnskabet sammen med koncernens 

øvrige nøgletal. På den måde synliggør vi, at der 

er en sammenhæng mellem CSR og god forret-

ning i Verdo.

Flere af vores CSR-indsatser har offentlighe-

dens interesse og formidles gennem medierne.  

Andre formidles gennem den interne  

kommunikation såsom  

intranettet, hvor de skaber  

intern stolthed blandt  

medarbejderne.

Måleparameter 2014 2013 2012

Arbejdsulykker/nærvedhændelser 4/97 6/70 10/37

Medarbejdertilfredshed Verdo har i 2014 

igangsat arbejde 

med udvikling af high 

performance teams 

i koncernen. Dette 

er trådt i stedet for 

måling af medar-

bejdertilfredsheden 

i 2014.

Verdo måler tilfreds-

heden hvert andet år. 

Derfor er der ingen 

nye tal for 2013. Der 

er i 2013 igangsat 

forskellige indsatser 

med udgangspunkt i 

svarene fra 2012.

Svarprocent: 95 

Ildsjæle: 80

Relation: 84

Engagement: 89

High performance teams

I 2014 påbegyndte vi arbejdet med udvikling 

af high performance teams. Arbejdet foregår 

gennem ledernes arbejde med de enkelte 

teams. Målet er, at hvert team skal udvikle 

sig mod at blive et high performance team. 

Det er væsentligt, at alle teams gennemgår 

en positiv udvikling. Lederne får støtte til ar-

bejdet gennem en etableret buddy-ordning.
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Verdo arbejder på at blive Danmarks grønneste energiselskab, og derfor 

fyrer vi i dag overvejende med biobrændsel på vores kraftvarmeværk 

i Randers. Det gør vi for fremtidens skyld, samtidig med at det er 

økonomisk rentabelt. Samproduktion af varme og el er grøn fornuft, 

fordi det øger udnyttelsesgraden af det tilførte brændsel. Og med 

kraftvarmeværkets placering på havnen sikrer vi den mest effektive 

transport af de 240.000 tons biomasse, som bruges hvert år – til 

gavn for både økonomi og miljø.

Et varmt år med rekordlave elpriser. Sådan 

vil 2014 blive husket i Verdo Produktion, hvor 

vi har været udfordret af vanskelige vilkår på 

markedet for el- og varmeproduktion. 

Vores anlæg har kørt stabilt i 2014, og vi er 

tilfredse med driften. Vi har dog haft udfor-

dringer med vores kedler i både Randers og 

Grenaa. Derudover har halmkvaliteten, også 

i 2014, varieret på grund af sten og maskin-

dele i halmballerne.

På driftssiden i Grenaa var vi særligt udfor-

dret i 2014. Implementeringen af solfang-

ere på det lokale fjernvarmeværk betød, at 

vi måtte lukke anlægget i en periode i løbet 

af sommermånederne.

Nye varer på hylden 

I Verdo Produktion har vi gennem mange år 

opbygget stor ekspertise inden for bære-

dygtig energiproduktion herunder asset ma-

nagement, automation, biofyr og transfor-

merservice. Disse kerneområder tilbyder vi 

nu som rådgivningsydelser til virksomheder 

og energiproducenter. 

For Asset Management vil de typiske kun-

der være kraftvarmeværker, varmeværker 

og procesindustrien i Danmark. Som ener-

giproducent oplever vi, og vores kunder, 

øgede krav til teknologi og en stadig strøm 

af regulatoriske udfordringer, ændrede 

rammevilkår og muligheder i lovgivningen. 

En markedsudvikling hvor vi med vores vi-

den kan spille ind og hjælpe kunderne. Fun-

damentet for forretningen ligger derfor i 

en kombination af vores høje faglige viden, 

fokus på kunderne og et marked med åbne 

muligheder.  

Henrik Bøgh Nielsen

Divisionsdirektør

Verdo Produktion

Nye aktiviteter 
i produktion 
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VERDO PRODUKTION

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  348.276  417.429 

EBITDA  61.047  71.682 

Resultat  6.253  15.794 

Investeringer  20.252  26.006 

Egenkapital  51.865  70.500 

Vores ambition med det nye tiltag er at nå 20 

kunder og fem partnerskabsaftaler inden ud-

gangen af 2016. Modellen for partnerskabs-

aftaler kender vi fra vores nabolande, som 

arbejder med længerevarende aftaler, hvor 

kunden outsourcer drift, vedligehold og pro-

jektstyring.

Med hele paletten af nye forretningsområder 

udnytter vi vores kompetencer på nye måder 

og bruger det, vi allerede er gode til. Målet er, 

at vi bliver kundernes foretrukne eksperter, 

når det kommer til at rådgive, drifte, vedlige-

holde og udvikle grønne energiløsninger. 

Stabil drift i Verdo Hydrogen

I Verdo Hydrogen har vi haft en god, stabil drift 

på anlægget, og vi har nu på femte år leveret 

den efterspurgte mængde industriel brint. Vo-

res kunde har desværre ikke aftaget den aftalte 

mængde, og det er den primære årsag til, at vi 

ikke har levet op til vores budget for 2014. 

Udvikler forretningen

I 2015 vil vi fortsat fokusere på at udvikle 

forretningen, øge effektiviteten og reducere 

vores omkostninger til vedligehold. I 2014 har vi gennemført et ud-

dannelsesprojekt i vores værksted med titlen ”Fra håndværker til 

vedligeholdelsestekniker”. Et forløb der bringer mere viden ind i vores 

arbejde og understøtter vores fokusområder. 

Vores kontrakt på energiforsyning i Grenaa udløber i 2017, hvorfor 

vi arbejder på en løsning. Vi har i 2014 deltaget i projektet ”Grenaa 

Energiforsyningsstrategi 2014”, og vi vil i 2015 fortsat arbejde for 

at finde den bedste løsning for både fjernvarmebrugere og industri 

i Grenaa. 
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Jesper S. Sahl

Divisionsdirektør

Verdo Forsyning

Verdo Forsyning er fortsat blandt de mest ef-

fektive forsyningsselskaber i Danmark. Det er 

vi stolte af, men 2014 har også budt på udfor-

dringer. Udover et rekordvarmt år er omkost-

ningerne på energibesparelser for el-, og fjern-

varmeområdet steget for andet år i træk. Det 

koster med andre ord mange penge at indfri de, 

af Energistyrelsen, opstillede energisparemål. 

Med fortsat stigende krav til energibesparelser 

fortsætter kundernes samlede elregninger med 

at stige. 

Tættere dialog med kunderne 

Vi ønsker at styrke dialogen med vores kunder. 

Det betyder for eksempel, at vi i endnu høj-

ere grad vil informere vores kunder forud for 

anlægsarbejde på både vand-, el- og varme-

forsyningsområdet. Det giver vores kunder et 

overblik over vores arbejde og mulighed for at 

VERDO FORSYNING

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  796.567  800.866 

EBITDA  139.592  120.619 

Årets resultat  44.657  39.837 

Investeringer  42.254  42.456 

Egenkapital  959.711  915.085 

Fortsat blandt de mest 
effektive forsyninger 

planlægge på forhånd, hvis de 

for eksempel skal udskifte den 

private drikkevandsledning ind 

til deres ejendom. 

Vi håber, at vi med en forsy-

ning i topklasse kan fortsætte 

fremgangen i antallet af kun-

der. Vi har i 2014 fået flere nye 

kunder hos både Verdo El-net i 

Randers, Hillerød og Hobro samt 

hos Verdo Varme. En udvikling 

vi er glade for, og som vi håber 

fortsætter i 2015. 

Verdo Forsyning sørger hver dag for, at kunderne i vores forsyningsområder får 

leveret miljørigtig el, vand og varme til en konkurrencedygtig pris. Vi vedligeholder 

og udvikler løbende produktionsanlæg og ledningsnettet, så kunderne også i 

fremtiden er sikret høj forsyningssikkerhed og kvalitet. Vi rådgiver desuden vores 

kunder i energioptimering og installerer løsninger, som både gavner miljøet og den 

enkeltes økonomi.
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Bevilling 
udløber 

VERDO RANDERS EL-FORSYNING A/S

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning 57.178 56.820

EBITDA 9.226 6.451

Årets resultat 6.878 4.743

Investeringer 87 525

Egenkapital 34.771 27.892

VERDO HILLERØD EL-FORSYNING A/S

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning 17.846 19.404

EBITDA 1.601 1.330

Årets resultat 1.213 998

Investeringer 0 0

Egenkapital 6.702 5.489

Siden elmarkedet blev liberaliseret i 2003 

har de danske el-kunder fortsat haft mu-

lighed for at få strøm til en reguleret pris. 

De seneste år har området for elforsyning 

været præget af markante lovændringer. 

De seneste år har området for elforsyning 

været præget af markante lovændringer. 

Det betyder, at de bevillinger der sikrer 

kunderne en reguleret pris på strøm bliver 

udbudt. Dermed er det  ikke nødvendigvis 

de lokale forsyningsselskaber, der skal le-

vere el til lokale kunder. 

Verdos bevilling til elforsyning i Randers 

og Hobro var i 2014 i udbud, da bevillin-

gen udløb i starten af 2015. Vi genvandt 

ikke bevillingen. Alle El-forsyningspligtbe-

villinger udløber 1. april 2016, det vil sige 

når engrosmodellen træder i kraft. Efter-

hånden som bevillingerne udløber bliver 

el-markedet givet helt frit, og kunderne er 

ikke længere sikret en reguleret pris.

Engrosmodellen er lavet med det formål, 

at danske el-kunder fremover kun modta-

ger én el-regning – også selv om de har 

valgt et selskab, der ikke driver det lokale 

el-net. 
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VERDO HILLERØD EL-NET A/S 

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  59.066 53.376

EBITDA  9.687 9.166

Årets resultat  541 216

Investeringer  3.623 7.147

Egenkapital  35.562 35.021

VERDO RANDERS EL-NET A/S

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning 164.736 146.254

EBITDA 25.168 24.693

Årets resultat 17.320 15.141

Investeringer 11.547 7.169

Egenkapital 429.363 412.043

MIDTJYSK ELHANDEL A/S

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  173.943  178.189 

EBITDA  1.319  1.068 

Årets resultat  905  660 

Investeringer 0 0

Egenkapital  16.110  15.306 

Verdo Randers El-net fastholder for andet år i 

træk en topplacering i branchens økonomiske 

benchmarking, og vi er fortsat blandt de økono-

misk mest effektive el-netselskaber i Danmark. 

Danmark har de højeste 

elafgifter i EU

Mens man i England kæmper med høje elpriser, 

falder elprisen i Danmark. Det er naturligvis glæ-

deligt, men de høje danske afgifter slører den 

faldende elpris. I 2014 udgør afgifter og moms 

57 procent af elregningen i Danmark, og det gør 

Danmark til det land i Europa med de højeste el-

afgifter. 

Forsinket DataHub

I takt med at el-forsyningsområdet bliver ændret, 

er implementeringen af den såkaldte DataHub 

i fuld gang. DataHub’en er et centralt dataregi-

ster, der sikrer, at kundernes elforbrug fremover 

er samlet ét sted, når engrosmodellen træder i 

kraft 1. april 2016. 

Netop DataHub’en har udfordret os på arbejds-

byrden i 2014, og mange arbejdsprocesser er 

blevet mere tidskrævende. EnergiNet.dk, der er 

ansvarlig for projektet, forventer at få rettet op 

på dette i 2015 – i tide til at engrosmodellen bli-

ver implementeret.

Lavere elpriser og øget salg 

til erhvervskunder

Salgsmæssigt har 2014 budt på en fremgang i sal-

get af kWh til erhvervskunder på hele 24 procent. 

Det øgede salg er positivt – især i lyset af, at de 

danske elpriser ikke er faldet i samme takt som 

de markante prisfald på olie, kul og naturgas. 

Årsagen til det mindre prisfald på el er, at pro-

duktionen af el i det nordiske område i høj grad 

stammer fra vand- og vindenergi. Dermed følger 

prisudviklingen på el ikke de fossile brændstoffer. 

Topplacering 
for andet år i træk
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Verdo El-net sørger hver dag for, at mere end 

56.000 kunder i Randers, Hobro og Hillerød får 

leveret el på en måde, som både tilgodeser miljøet og 

borgernes pengepung. Vi er alle afhængige af el i vores 

hverdag, og derfor har Verdo El-net konstant fokus på 

høj forsyningssikkerhed og stabil distribution – både nu 

og i fremtiden.
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 Hos Verdo Vand leverer vi noget af Danmarks reneste 

drikkevand til cirka 47.000 borgere i Randers. Vores 

vision er at levere godt og billigt drikkevand til vores 

kunder, samtidig med at vi sikrer en stabil vandforsyning. 

Derfor har vi konstant fokus på at forbedre både kvalitet, 

forsyningssikkerhed og økonomi, så vi også i fremtiden kan 

levere drikkevand af højeste kvalitet til vores kunder.

Jesper S. Sahl

Divisionsdirektør

Verdo Forsyning

Topplacering 

for andet år i træk

Verdo Vand fastholder taksten for drikke-

vand til trods for stigende omkostninger i 

markedet. Det har givet os en topplacering 

blandt de danske drikkevandsselskaber, når 

det kommer til at effektivisere driften uden 

at gå på kompromis med høj sikkerhed for 

forsyning. Dermed har vi ”knækket koden” 

til at optimere driften og eliminere udefra-

kommende prisstigninger - forudsat at de 

ikke stiger eksplosivt.

Miljøvenligt drikkevand 

og kompetent rådgivning

Vi har etableret solcelleanlæg på Vilstrup 

Vandværk, som gør drikkevandet i Randers 

”grønnere”. I 2015 vil flere af vores kilde-

pladser for indvinding af drikkevand blive 

udstyret med solcelleanlæg, der kan produ-

cere el til drift af vandværket. 

Vi har ved flere lejligheder i 2014 hjulpet 

vandværker i Østjylland i forbindelse med 

Stabile vandpriser 
med effektiv drift

VERDO VAND A/S

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  26.396 24.473

EBITDA  15.291 12.700

Årets resultat  6.195 4.555

Investeringer  9.682 9.938

Egenkapital  47.212 41.017

forurening af drikkevandet. På 

grund af vores medarbejderes 

stærke kompetencer kombine-

ret med vores helt særlige ud-

styr, Bactiquant, kan vi på relativ 

kort tid påvise, hvor, og i hvilket 

omfang, der er forurenet drik-

kevand. 

Velbesøgt vandtårn

I 2014 fortsatte vi traditionen 

med at invitere familier i Randers 

til Vandets Dag den 22. marts. I 

år var vi tilbage i Vandtårnet på 

Hadsundvej. Invitationen blev ta-

get vel imod af randrusianerne, 

der fik mulighed for at nyde den 

enestående udsigt over Randers. 
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Verdo Varme forsyner Randers med fjernvarme og sørger for, at 

cirka 50.000 borgere kan holde varmen året rundt. Vores vision 

er at levere fjernvarme til en konkurrencedygtig pris kombineret 

med høj forsyningssikkerhed og kvalitet. Fjernvarme er 

energieffektiv, miljøvenlig og CO2-neutral opvarmning, og 

vores kunder kan skrue op for varmen med god samvittighed.

Verdo Varme har i 2014 været ud-

fordret af stigende omkostninger, 

der især kommer fra afgifter til op-

varmningsformål. Det har betydet, at 

omkostningerne til opvarmning af et 

standard hus er øget med 4,6 procent 

i 2014. På grund af den milde vinter 

sparede boligejerne af standardhuse 

alligevel næsten 1.000 kroner på var-

meregningen. 

 

Farvel til udskældt afgift og 

velkommen til flere private kunder

2014 har budt på den glædelige ny-

hed, at den udskældte forsyningssik-

kerhedsafgift for biobrændsler ikke 

bliver gennemført. Dermed undgår vi 

at skulle indregne yderligere en af-

gift, som ellers ville have betydet en 

væsentlig stigning, fordi vores fjern-

varme er produceret udelukkende på 

biobrændsler.

VERDO VARME A/S

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  297.402 322.350

EBITDA  77.354 65.271

Årets resultat  19.493 19.069

Investeringer  17.315 17.677

Egenkapital  312.422 292.929

Vi har i løbet af året fået yderli-

gere 75 kunder på fjernvarmen 

i Randers. Det er 50 procent 

flere end forventet. Det er et 

godt tegn på, at de lokale kun-

der i højere grad går over til grøn 

energi. 

Ny tradition: Åbent Hus 

i fjernvarmeområdet

Ligesom vi holder Åbent Hus på 

Vandets Dag den 22. marts, har 

vi også indført en tradition om 

at holde Åbent Hus på fjernvar-

meområdet. Den første søndag 

i februar 2014 inviterede vi for 

anden gang borgerne til at be-

søge den underjordiske veksler-

station i Bredstrupsgade i Ran-

ders. Det var en succes med et 

stort antal besøgende.

Højere omkostninger 
og lavere varmeregning

Politisk fokus 

på fjernvarme i 2015

Politikerne på Christiansborg 

sætter i 2015 fokus på at 

effektivisere fjernvarme-

området. Hvor det tidligere 

var El-forsyning (2004) og 

vand- og spildevandsfor-

syning (2010), er turen 

nu kommet til fjernvar-

meområdet. Konkret er 

Fjernvarmesektoren 

- i samarbejde med 

en række ministe-

rier - gået i gang 

med at udarbejde 

en benchmar-

king model for 

området. 
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Et rekordvarmt 2014 påvirkede forbruget af biomasse i hele verden, 

og ikke mindst Europa oplevede mange varmerekorder. Det har påvir-

ket vores omsætning negativt. Vores lagre med træpiller har således 

været fyldte på tidspunkter, hvor der under mere normale omstæn-

digheder ville have været gang i salget. Netop fyldte lagre har kende-

tegnet hele branchen. Samtidig har en lav svensk krone betydet øget 

import af svenske træpiller til Danmark – og dermed øget udbuddet. 

Med et større udbud end efterspørgsel i stort set hele 2014 har ikke 

blot vores omsætning, men også vores indtjening været udfordret. 

Det skyldes ikke mindst højere lageromkostninger.

Ghana-projekt lukker – men masser af nye muligheder

I de seneste år har vores import af gummitræflis fra Ghana skabt 

mange arbejdspladser i både Danmark og Afrika, men vi valgte i 2014 

at lukke projektet, da leveringssikkerheden ikke levede op til vores 

forventninger. Selvom importen af gummitræflis fra Ghana er lukket, 

er vi løbende på udkig efter nye brændselsprojekter. I den sammen-

hæng udfordrer den styrkede US dollar os dog med øgede fragtom-

Udfordret 
af rekordvarme

kostninger. Vi søger derfor stadig efter nye 

muligheder, der kan styrke vores sikkerhed for 

levering kombineret med konkurrencedygtige 

priser og høj kvalitet.

Ny træpille af højeste kvalitet

I 2014 har vi lanceret vores nye træpillemærke 

Heatlets, som kunderne har taget godt imod. 

Vi er stolte af vores nye produkt og kan stå 

100 procent inde for både kvalitet, bæredyg-

tighed og sikker levering. Heatlets sælges i to 

varianter; Standard og Premium. Salget sker 

dels via forhandlere i hele Danmark, dels via 

hjemmesiden www.heatlets.dk. Her er web-

shoppen kommet godt i gang. Med en vækst 

i 2014 i salget af fyr og kaminer til træpiller i 

EU, ser vi frem mod et spændende 2015, hvor 

vi forventer et endnu højere salg i både Dan-
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mark og Storbritannien, hvor Heatlets også 

er blevet introduceret.

Udfordringer i Holland

Svære markedsvilkår og udfordringer med 

både distribution og lager har gjort 2014 

vanskeligt for GF Energy. Det har resulteret 

i et stærkt utilfredsstillende og negativt re-

sultat. Derfor arbejder vi løbende på at for-

bedre driften, så den er tilpasset de aktuelle 

markedsforhold. GF Energys resultat sam-

menholdt med forventningerne til fremtiden 

betyder, at vi har valgt at nedskrive den er-

hvervede goodwill. Det er den væsentligste 

årsag til nedgangen i årets resultat for Verdo 

Handel samlet set.

Vækst med Carbon Partners

Carbon Partners klarer sig flot i et svært 

marked, og der er gennemført et vellyk-

ket generationsskifte. Vi forventer fremover 

mere vækst i USA samt Mellem- og Fjern-

østen. Væksten tager afsæt i tættere relatio-

ner og nye samarbejder. Samlet set forven-

ter vi et økonomisk resultat i 2015 på niveau 

med 2014.

Vores handel med kul til opvarmning og industri var præget af prisfald 

i slutningen af 2014 – trukket af lavere priser på fragt, olie og gas 

kombineret med et faldende forbrug. Samlet set er vi tilfredse med 

resultatet for området.

Grønt fokus og flere arbejdspladser

Markedet for biomasse er fortsat i vækst, og vi vil i 2015 fokusere 

endnu mere på bioenergi og teknisk carbon. Den stigende dollarpris 

åbner desuden nye muligheder for leverancer af brændsler til kraft-

værker fra europæiske leverandører. Vi forventer at få flere danske og 

udenlandske kunder, og vores mange aktiviteter i udlandet vil skabe 

flere arbejdspladser lokalt og internationalt. Vi vil fortsat fokusere på 

bæredygtig bioenergi af høj kvalitet og bruge kræfter på at synliggøre 

Heatlets i Danmark og internationalt.

VERDO HANDEL

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  1.159.507  1.449.246 

EBITDA  22.427  36.168 

Årets resultat  -1.123  19.318 

Investeringer  1.458  2.304 

Egenkapital  193.899  211.414 
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I Verdos handelsdivision har vi handlet med el, brint, specialcarbon og brændsler 

gennem 10 år og er eksperter i national og international handel. Vi er blandt 

Europas største inden for handel med forskellige typer biomasse som træ, piller af 

nøddeskaller og olivenkerner, som er nogle af fremtidens vigtigste klimavenlige 

energikilder. Desuden handler vi med kul, olie og andre relaterede bulk-produkter, 

ligesom CO
2
-handel er et væsentligt område for os. I Verdo Handel lægger vi 

vægt på stærke kunde- og leverandørrelationer samt langsigtet planlægning 

der er afpasset behov og risici. Vi bruger vores kompetencer inden for indkøb, 

fragt, kontraktafvikling og produktudvikling til at blive den foretrukne 

samarbejdspartner for vores kunder.

Thomas Bornerup

Divisionsdirektør

Verdo Handel



Mere fiber 
til danskerne

I 2014 har vi fejret, at hver anden husstand i dæknings-

området kom med på fibernettet, og vi kunne hejse fla-

get for kunde nummer 11.000. Vi har i 2014, i lighed med 

tidligere år, fokuseret vores indsats på at øge markeds-

andelen i de områder, hvor Verdo Tele allerede har lagt 

fiberkabler. Vi glæder os over, at de danske husstande i 

stigende omfang vælger fiber frem for kobber-forbindel-

ser, når det gælder de faste internetforbindelser. 

Bedre produkter

Vi har igen fokuseret på at optimere Verdo Teles for-

retning. Vi har blandt andet ensrettet og forbedret pro-

duktporteføljer og priser. Det betyder, at vi giver kunder-

ne et endnu bedre produkt. Waoo blev i 2014 også bedst 

i test for tredje år i træk, og vi har en stærk forventning 

om at fastholde den placering i 2015. 

Vi er stolte af at se, hvordan vores medarbejdere har bi-

draget ekstraordinært til det gode resultat for 2014 med 

deres gejst og engagement.

Produktiviteten har vi løbende forbedret gennem bedre 

interne processer. Det har givet vores kunder en bedre 

service. Vi vil fortsat tilpasse os markedets udvikling. Et 

marked der er i evig forandring, og hvor kunderne stiller 

højere og højere krav. Det gør de blandt andet i takt med, 

at tv’et får endnu flere services, der kræver lynhurtigt 

bredbånd. Tjenesterne inden for streaming vokser, og det 

har vi mærket på efterspørgslen. 

Vi vil have alle på fibernettet

Fiberteknologien er den internetteknologi, der vokser 

hurtigst i Danmark, når det gælder de faste internet-

forbindelser. Vi vil i 2015 fortsat lægge hovedindsatsen 

i geografiske områder, hvor der allerede er gjort klar til 

fiber. Her vil vi gøre områderne færdige og få alle der har 

mulighed for det, med på fibernettet. Udover de alminde-

lige kampagner og personligt salg vil vi have 

fokus på online markedsføring og sociale 

medier.

Vi har godt fat på markedet for private, 

erhverv og ikke mindst foreninger. Alle 

markeder er i vækst med en tilfreds-

stillende tilgang af kunder, og vi 

forventer samme positive ud-

vikling i 2015 - til trods 

for den hårde konkur-

rence. 

Vores ambition for 

2015 er desuden, 

at vi kan grave 

mere fiber ned i 

nye områder.

VERDO TELE A/S

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  57.347  51.957 

EBITDA  21.657  16.950 

Årets resultat  -18.349  -23.360 

Investeringer  20.443  25.732 

Egenkapital  19.371  44.122 
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Torben Rick

Divisionsdirektør

Verdo Tele
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 Verdo Tele arbejder for at levere effektive kommunikationsløsninger til kunderne 

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 fiberbredbånd vil vi være 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.

VERDO TELE



2014 var på flere områder et udfor-

drende år for Verdo Entreprise. Den for-

ventede vækst i installationsbranchen 

udeblev, hvilket påvirkede den eksterne 

forretning på de fleste produktområder. 

Overkapaciteten i markedet har ligele-

des forstærket konkurrencen, specielt 

omkring de store fastpris- og entrepri-

seopgaver, og har været medvirkende til 

at basisforretningen blev reduceret en 

anelse i forhold til 2013. Især VVS-om-

rådet har haft det svært, hvilket også 

afspejler sig i årets resultat.

Et af Verdo Entreprises strategiske mål er 

at styrke forholdet til vores kunder, og der 

blev i 2014 arbejdet fokuseret på at højne 

informationsniveauet til og overskuelig-

heden for vores kunder. Der blev i forbin-

delse med Verdos samlede ERP proces 

indarbejdet mange hjælpeværktøjer i det 

nye forretningsstyringssystem, som skal 

sikre et bedre overblik over kundens berø-

ringsflader med både Verdo Entreprise og 

med Verdos øvrige divisioner. 

Grønne energiløsninger fortsat i fokus

Satsningen på de grønne energiløsninger 

er fortsat i fokus, således at der bliver 

opbygget en solid markedsposition og 

parathed til at rykke, såfremt der bliver 

skabt nye muligheder fra politisk side. 

Der er i året blevet solgt et stort solcel-

leanlæg samt en god del varmepumper 

og fjernvarmekonverteringer til private og 

erhverv. Entreprise har også, i samarbej-

de med øvrige divisioner, fået hul på mar-

kedet for totalleverance af varme inkl. in-

stallation og service på det opstillede fyr. 

Et endnu tættere 
kundeforhold

VERDO ENTREPRISE A/S

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  202.126  227.374 

EBITDA  9.767  14.103 

Årets resultat  -2.975  1.170 

Investeringer  13.104  13.934 

Egenkapital  83.939  86.524 

Nye veje – men stadigvæk 

indenfor kernekompetencerne 

Der er også blevet sat fokus på Facility 

Management, et område hvor Entreprise 

gerne vil servicere større landsdækkende 

kunder med el, VVS og alarm & sikring. 

Her har der været en positiv udvikling med 

den positive konsekvens, at eksisterende 

kunder har udvidet samarbejdet, samti-

dig med at flere andre aktører har igang-

sat en prøveperiode med Verdo Entreprise 

som Facility Management leverandør.

Energibesparelser for kommunerne 

med LED og intelligente 

lysstyringssystemer

På området for gadelys har aktiviteten 

været høj i forhold til at udskifte æl-

dre trafiklys og gadebelysning med en 

LED-baseret teknologi. Specielt på det 

kommunale område har Entreprise haft 

succes med at vinde ordrer og hjælpe 

kommunerne til at opnå store energibe-

sparelser.

Udvikling af kerneforretningen i 2015

Entreprise vil i 2015 arbejde på at få et 

endnu tættere forhold til vores kunder. 

Formålet er, at vi skal forstå vores kun-

ders behov og udfordringer endnu bedre, 

så vi kan levere præcis den service, som 

understøtter kundens forretning.

Samtidig ser vi frem til at møde nye kun-

der og forhåbentligt løse nye, spænden-

de opgaver sammen.

Vores fokus vil være på vores kernefor-

retning; installation, forsyningsservice, 

alarm & sikring samt gadebelysning, og vi 

vil fortsat arbejde på at øge kendskabet til 

Verdo Entreprise som en lokal håndvær-

kerforretning og erhvervspartner.

2015 er året, hvor vi vil udvikle kernefor-

retningen og dermed danne grundlag for 

vækst, og hvor vi tager skridt i retningen 

af vores målsætning ”Vi vil være Dan-

marks bedste til det vi laver”.
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Som teknisk samarbejdspartner har Verdo 

Entreprise erfarne projektledere og dygtige 

håndværkere samlet under ét tag. Det 

betyder hurtige arbejdsgange og fleksible 

arbejdsprocesser. Vi løser både den enkle 

installationsopgave og totalentreprisen 

inden for el og VVS. Hertil hører også 

opgaver inden for automation, 

køl, ventilation, alarm og sikring 

samt netværk og telefoni. Vi 

har stor fokus på at udnytte 

de muligheder, der ligger 

inden for grøn energi, og vi 

arbejder til stadighed med at 

udvikle energibesparende 

løsninger og kombinere 

vores grønne produkter. 

Energirådgivning 

samt service på 

installationer og 

anlæg er samtidig 

områder, hvorpå vi 

er rigtig stærke. 

Morten Birch

Divisionsdirektør

Verdo Entreprise
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De positive tendenser for Verdo Renewables fortsatte i 2014. Begge 

vores fabrikker var i drift hele året, og både efterspørgsel og priser 

steg. Dermed opnåede vi, i december 2014, vores første måned 

med positivt EBITDA - en tendens, der er fortsat ind i 2015. 

Mere end 500 detailhandlere 

Forbruget af træpiller til opvarmning vokser i Storbritan-

nien og bliver næsten fordoblet hvert år. Én af årsagerne 

til væksten er den britiske regerings ’Renewable Heat 

Incentive’, der opfordrer til at opvarme store bygnin-

ger med træpiller. Vi ønsker at være en markant del af 

denne vækst. Derfor er vores produkter nu til salg hos 

mere end 500 detailhandlere, ligesom vi også sæl-

ger direkte til 3000 kunder.

Forbruget af træpiller i Storbritanien er på et 

meget lavt niveau i forhold til Danmark, men 

men da mere end en million hjem og virk-

somheder ikke har adgang til for eksempel 

gas til opvarmning, er der et stort vækst-

potentiale for grøn energi. 

Grøn fremgang
   i Storbritannien
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Nyt distributionscenter og lang 

aftale sikrer forsyningen

Vi har med succes åbnet vores første distri-

butionscenter, hvorfra vi leverer træpiller, der 

er importeret gennem Verdo Energy. Vi har 

også udvidet vores salgsteam med henblik på 

at få flere kunder, der køber piller i løs vægt, 

hvilket er med til at øge vores fortjeneste. 

For fortsat at sikre en høj sikkerhed for le-

vering har vi i 2014 underskrevet en treårig 

aftale med den største leverandør af træflis  

i Storbritannien.

Vi skal i 2015 være opmærksomme på det 

markante prisfald på fyringsolie. Et prisfald, 

der for første gang gør prisen på fyringsolie 

billigere end træpiller. Årsagen til de billige 

priser er det store overskud af fyringsolie i 

Europa og en svag Euro sammenlignet med 

det engelske pund.

Udvikling af salget 

Ud over at forbedre salget i 2015 vil vi fo-

kusere på at forbedre effektiviteten af vores 

VERDO RENEWABLES LTD.

Alle tal i TDKK 2014 2013

Omsætning  139.967  112.117 

EBITDA  -17.817  -23.499 

Årets resultat  -26.654  -36.225 

Investeringer  3.215  7.402 

Egenkapital  139.883  160.188 

Richard Smith

Divisionsdirektør

Verdo Renewables

drift. Det gør vi for eksempel ved at forbedre tørrekapaciteten og 

dermed reducere omkostningerne til tørring. Vi vil også arbejde på 

at udvide vores lagerkapacitet til råvarer for at imødekomme leve-

ringsproblemer og svingende vejrforhold. Derudover ser vi på andre 

distributionsmuligheder for at kunne udvide vores distribution til de 

dele af landet, vi ikke kan betjene fra vores nuværende lagre. 

Den britiske økonomi er sund og i vækst, men et parlamentsvalg i maj 

2015 bliver vigtigt for rammevilkårene for grøn energi. Forskellige hold-

ninger til grøn energi og udsigterne til en koalitionsregering udfordrer 

os. I Verdo Renewables arbejder vi sammen med vores kunder og andre 

i træpillebranchen for at påvirke de forskellige partier med henblik på at 

sikre, at regeringen fører ’Renewable Heat Incentive’ videre efter 2016.  
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Verdo Renewables’ vigtigste aktivitet er produktion og distribution af 

biomassebaseret brændsel primært i Storbritannien og sekundært i andre 

europæiske lande. Vi producerer træpiller og træbriketter på to fabrikker 

i henholdsvis Skotland og England, ligesom vi rådgiver om bæredygtige 

energiløsninger. Verdo Renewables drives fra et kontor syd for London, hvor 

aktiviteter inden for køb og salg af biobrændsler i Storbritannien koordineres. Vi 

prioriterer at sikre bære dygtige energiløsninger baseret på biomasse, der bidrager til at 

mindske klimaforandringerne.



Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-

regnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse C 

– store virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis 

er uændret i forhold til foregående år. 

KONCERNREGNSKAB

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og de 

virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indi-

rekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne 

eller gennem aftaler har en bestemmende indflydelse.

De regnskaber, der anvendes til brug for konsoliderin-

gen, aflægges i overensstemmelse med moderselska-

bets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbej-

det som et sammendrag af de reviderede regnskaber 

for moderselskabet og dattervirksomhederne, og der er 

foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og 

omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og 

udbytter samt ikke realiseret koncernintern fortjeneste 

og tab på varebeholdninger og anlægsaktiver.

Dattervirksomhedernes regnskabsposter indregnes 

100 %. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel 

af dattervirksomheders resultat og egenkapital regule-

res årligt og indregnes som særskilte poster under re-

sultatopgørelse og balance.

VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER

FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til 

danske kroner efter transaktionsdagens kurs, idet kurs-

sikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede kurs. 

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta 

omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs, 

idet kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede 

kurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster 

og –tab indregnes i resultatopgørelsen.

DATTERVIRKSOMHEDER OG 

ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

Udenlandske dattervirksomheder og associerede virk-

somheder anses for at være selvstændige enheder. 

Resultatopgørelserne omregnes til en gennemsnitlig 

valutakurs for måneden, og balanceposterne omregnes 

til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstå-

et ved omregning af udenlandske dattervirksomheders 

egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens va-

lutakurser og ved omregning af resultatopgørelser fra 

gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, ind-

regnes direkte i egenkapitalen. Valutakursreguleringer 

af mellemværender med udenlandsk dattervirksomhed, 

som anses for at være tillæg / fradrag i nettoinvesterin-

gen, indregnes ligeledes direkte på egenkapitalen. 

SIKRINGSINSTRUMENTER

Afledte finansielle instrumenter indregnes første 

gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til 

dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte 

finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, 

henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumen-

ter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for 

sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en 

indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen 

sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede 

aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumen-

ter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 

for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, ind-

regnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i 

egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i 

indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, 

som tidligere er indregnet på egenkapitalen til kostpri-

sen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resul-

terer den fremtidige transaktion i indtægter eller om-

kostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i 

egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor 

det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder 

betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, 

indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatop-

gørelsen.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instru-

menter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer 

i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller 
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associerede virksomheder, indregnes direkte i egenka-

pitalen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Koncernens omsætning omfatter indtægter ved salg 

af varer og ydelser indenfor produktion og handel 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, såfremt levering og risiko-

overgang til køber har fundet sted inden udgangen af 

regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms 

og rabatter, ligesom under- / overdækning indregnes i 

omsætningen.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes 

i henhold til produktionskriteriet. Nettoomsætningen 

omfatter herved salgsværdien af det i regnskabsåret 

udførte arbejde.

Investeringsbidrag til dækning af koncernens investe-

ringer i ledningsnet er periodiseret svarende til afskriv-

ningsperioden for de pågældende aktiver. 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger omfatter direkte og indirekte vareforbrug 

til køb af råvarer og handelsvarer, herunder hjemtagel-

sesomkostninger og handling.

Andre eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ved-

ligeholdelse af anlæg, markedsføring, lokaler og admi-

nistrative omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger, pensioner 

og andre omkostninger til social sikring til selskabets 

ansatte.

Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsak-

tiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over 

aktivernes forventede brugstid. 

Brugstid Restværdi

Goodwill 5 – 10 år 0 %

Ledningsnet og  
-anlæg samt målere

 
1 - 60 år

 
0 %

Bygninger 20 - 100 år 0 %

Kraftvarmeværk 5 – 30 år 0 %

Driftsmateriel 3 - 30 år 0 %

Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsperioderne 

vurderes for de enkelte anskaffelser udfra en samlet 

vurdering af art og fremtidig påvirkning af selskabets 

indtjening.

Finansielle poster

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes 

den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirk-

somheders resultat efter skat efter fuld eliminering af 

intern avance/tab.

I både koncernens og modervirksomhedens resultat-

opgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de 

associerede virksomheders resultat efter skat efter eli-

minering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Under finansielle poster indregnes i øvrigt renteindtæg-

ter og renteomkostninger samt realiserede og urealise-

rede kursgevinster og -tab. 

Selskabsskat

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indreg-

nes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, 

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

kapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 

foretaget direkte på egenkapitalen.

Moderselskabet er sambeskattet med alle koncernsel-

skaber, og koncernen har valgt at blive beskattet efter 

reglerne om international sambeskatning. Den samlede 

aktuelle selskabsskat vedrørende sambeskattede sel-

skaber er fordelt mellem de sambeskattede selskaber 

i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld for-

deling).
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BALANCE

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles i balan-

cen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivnin-

ger. Kostprisen er anskaffelsesprisen og omkostninger 

i direkte tilknytning til anskaffelsen samt indirekte pro-

duktionsomkostninger for egenfremstillede aktiver. Indi-

rekte omkostninger omfatter andele af indirekte mate-

rialer, ydelser og administrationsomkostninger. Endelig 

opgøres kostprisen for anlæg med lang anlægstid inkl. 

finansieringsrenter i anlægsperioden. 

Værdien af tildelte CO2-kvoter indregnes ikke i balancen, 

idet anskaffelsessummen for disse er DKK 0, mens købte 

kvoter indregnes i balancen og afskrives over anvendel-

sesperioden. Salg af overskydende kvoter indregnes i re-

sultatopgørelsen.

Leasingkontrakter vurderes individuelt, om hvorvidt der 

er tale om finansiel eller operationel leasing. Finansielle 

leasingkontrakter indregnes som kostprisen for købte 

aktiver, hvor der ved beregning af kostpris anvendes lea-

singaftalens interne rentefod samt andre relevante op-

lysninger.

 

Operationelle leasingkontrakter indregnes ikke, men de 

samlede forpligtelser oplyses i noterne.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-

somheder indregnes i balancen til den forholdsmæssigt 

ejede andel af virksomhederne. 

Dattervirksomhedernes og de associerede virksomhe-

ders resultat indregnes i resultatopgørelsen forholds-

mæssigt til de andele, der svarer til kapitalandelene.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder 

og associerede virksomheder indregnes under egenka-

pitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis 

metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi 

overstiger anskaffelsesværdien.

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til 

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

stateres, eksempelvis børskursværdi pr. statusdagen. 

Andre tilgodehavender indregnes til dagsværdi og om-

fatter langfristede tilgodehavender.

Værdiforringelse af anlægsaktive

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes 

årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, 

som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikatio-

ner på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af 

hvert enkelt aktiv henholdt hver gruppe af aktiver. Der 

foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 

denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som 

genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af net-

tosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som 

nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra 

anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forven-

tede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktiv-

gruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-prin-

cippet, vejede gennemsnitspriser eller nettorealisations-

pris, hvor denne er lavere.

Råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer ind-

regnes til kostpris omfattende købspriser med tillæg 

af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under 

fremstilling opgøres som værdien af direkte og indi-

rekte medgåede materialer og løn. Indirekte produkti-

onsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn 

samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produkti-

onsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og 

udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og 

ledelse.

Forudbetaling for varer omfatter betalinger for varer, 

som endnu ikke er leveret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris med 

fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurde-

ring. Tilgodehavender i henhold til reguleringsregnskaber 

over for kunderne indregnes som tilgodehavende.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes 

til salgsværdien af det udførte arbejde med fradrag af 

foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangvæ-

rende arbejde. Såfremt acontofaktureringer overstiger 

værdien af igangværende arbejder, indregnes disse un-

der forpligtelser.

Ansvarlige lån omfatter afdragsfrie udlån til koncernsel-

skaber.

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter omfatter indtægter og om-

kostninger, der er modtaget / afholdt i regnskabsåret, 

men som vedrører det efterfølgende regnskabsår.
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Tilgodehavender hos og gæld 

til tilknyttede virksomheder

Mellemværender omfatter dels ikke afregnet intern 

handel med varer og ydelser og dels selskabets andel af 

koncernens cashpool aftale med kreditinstitut.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i ba-

lancen som beregnet skat af årets skattepligtige ind-

komst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver 

beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og 

forpligtelser og indregnes i balancen med den skatte-

procent, som forventes at gælde på det tidspunkt, hvor 

skatten realiseres. Udskudte skatteaktiver indregnes 

med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne 

realiseres til ved modregning i udskudte skatteforplig-

telser, eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter dels kontanter og dels 

indlån i pengeinstitutter.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som 

særlig post under egenkapitalen. Endvidere indgår net-

toreserve efter indre værdis metode samt nettoværdi af 

sikringsinstrumenter under egenkapitalen. 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter 

nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associe-

rede virksomheder i forhold til kostpris. Reserven kan 

elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele 

eller ændring i regnskabsmæssige skøn og kan ikke ind-

regnes med et negativt beløb.

Hensatte forpligtelser

Pensionsforpligtelser indregnes i balancen på baggrund 

af oplysninger om pensionerede tjenestemænd. Endvi-

dere indregnes under hensættelser forventede earnout 

betalinger for tilkøbte virksomheder samt forpligtelse til 

nedrivning af større anlæg.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på 

tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneopta-

gelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amor-

tiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger 

fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede, 

effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsfor-

holdet.

Investeringsbidrag fra koncernens investeringer i led-

ningsnet indregnes under gældsforpligtelser og redu-

ceres i takt med investeringens afskrivning.

Gæld til kreditinstitutter omfatter udover lån og drifts-

kreditter også den kapitaliserede restleasingforpligtel-

se på finansielle leasingkontrakter.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til 

amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens 

pålydende værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen opstilles for koncernen efter 

den indirekte metode og viser pengestrømme fra drif-

ten, investeringer, finansiering og ændring i årets pen-

gestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse og 

slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, 

reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte selskabs-

skatter samt ændring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg 

af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver 

reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld ved-

rørende disse poster.

Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering 

fra og udbetalt udbytte til aktionærer, og optagelse af 

og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammen-

sætter sig af likvide beholdninger og kortfristet penge-

institutgæld.

SEGMENTOPLYSNINGER

Der gives oplysninger på forretningssegmenter og 

geografiske markeder. Segment-oplysningerne følger 

koncernens regnskabspraksis, risici og interne økono-

mistyring.
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KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY

2014 2013 2014 2013

Note DKK TDKK DKK TDKK

Nettoomsætning 2 2.122.901.915 2.405.028 80.000.834 76.670 Net turnover

Omkostninger til råvarer og  

hjælpematerialer 1.543.882.432 1.843.315 850.776 598

Expenses for raw products and auxiliary 

materials

Andre eksterne omkostninger 3 125.250.243 108.048 40.646.034 38.882 Other external expenses

Eksterne omkostninger i alt 1.669.132.675 1.951.363 41.496.810 39.480 Total external expenses

Bruttofortjeneste 453.769.240 453.665 38.504.024 37.190 Gross profit

Personaleomkostninger 4 216.503.988 219.276 37.912.132 38.824 Staff costs

Resultat før afskrivninger (EBITDA) 237.265.252 234.389 591.892 -1.634 Result before depreciation (EBITDA)

Af- og nedskrivning af immaterielle  

og materielle anlægsaktiver 8-9 155.103.298 139.270 6.476.190 6.754

Depreciation and amortisation  

of intangible and tangible assets

Resultat af primær drift 82.161.954 95.119 -5.884.298 -8.388 Operating profit or loss

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede 

virksomheder 10 0 0 1.575.164 16.362

Income from equity investments in

associated companies

Indtægter af andre kapitalandele 10 -21.559 -997 0 -1.300 Income from other equity  investments

Avance ved delsalg af datterselskab 6.236.377 0 6.236.377 0 Gains from partial sale of subsidiary

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede 

virksomheder 0 0 29.925.042 28.877

Financial expenses for associated 

companies

Andre finansielle indtægter 5 2.207.815 3.421 1.701.118 2.317 Other financial income

Andre finansielle omkostninger 6 -56.981.352 -64.990 -8.164.995 -7.621 Other financial expenses

Finansielle poster i alt -48.558.719 -62.566 31.272.706 38.635 Total financial items

Resultat før skat 33.603.235 32.553 25.388.408 30.247 Pretax profit

Skat af ordinært resultat 7 9.044.604 7.320 1.064.069 5.185 Tax on profit

Årets koncernresultat 24.558.631 25.233 24.324.339 25.062 Group profit for the year 

Heraf minoritetsinteresser 234.292 171 0 0 Of which minority interests

Årets resultat 24.324.339 25.062 24.324.339 25.062 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 appreciation accord-

ing to the equity value method.
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AKTIVER KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY ASSETS

31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

Note DKK TDKK DKK TDKK

Goodwill 31.416.794 40.561 0 0 Goodwill

Immaterielle anlægsaktiver i alt 8 31.416.794 40.561 0 0 Total intangible assets

Grunde og bygninger 171.041.505 174.374 100.509.373 100.618 Property and buildings

Kraftvarmeværk og spidslastcentraler 471.209.006 485.526 0 0 CHP plant and peak load stations

Ledningsnet og -anlæg samt målere 1.575.517.794 1.573.070 0 0

Distribution systems and installation  

as well as meters

Driftsmateriel 251.589.576 238.475 29.894.833 8.377 Operating material

Materielle anlægsaktiver under opførelse 22.454.798 28.123 5.054.389 14.469 Tangible assets under construction

Materielle anlægsaktiver i alt 9 2.491.812.679 2.499.568 135.458.595 123.464 Total tangible assets

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.460.089.882 1.506.558

Equity investment in associated 

 companies

Andre tilgodehavender 4.080.208 4.029 0 0 Other receivables

Andre værdipapirer og kapitalandele 19.841.132 19.863 0 0 Other securities and equity investment

Finansielle anlægsaktiver i alt 10 23.921.340 23.892 1.460.089.882 1.506.558 Total financial assets

Anlægsaktiver i alt 2.547.150.813 2.564.021 1.595.548.477 1.630.022 Total

Råvarer og hjælpematerialer 224.311.680 172.053 72.395 81 Raw products and auxiliary materials

Forudbetaling for varer 693.722 690 0 0 Prepayment for products

Varebeholdninger i alt 225.005.402 172.743 72.395 81 Total stocks

Tilgodehavender fra salg og 

 tjenesteydelser 239.407.565 301.185 2.246.654 1.310 Receivables from sales and services

Igangværende arbejder for fremmed 

regning 14.390.068 13.949 0 0 Current contract work

Tilgodehavende underdækning 96.281.219 110.001 0 0 Receivables

Tilgodehavende hos tilknyttede 

 virksomheder 0 0 824.720.541 773.177 Receivables from associated companies

Ansvarlige lån 0 0 510.000.000 510.000 Equity loan

Udskudte skatteaktiver 7 76.918.425 64.456 1.667.000 13.480 Deferred tax assets

Andre tilgodehavender 72.452.721 47.599 18.378.885 6.385 Other receivables

Periodeafgrænsningsposter 9.256.884 12.307 2.260.897 3.373 Prepaid expenses

Tilgodehavender i alt 508.706.882 549.497 1.359.273.977 1.307.725 Total receivables

Likvide beholdninger 14.755.624 66.936 1.206.651 909 Cash

Omsætningsaktiver i alt 748.467.908 789.176 1.360.553.023 1.308.715 Total current assets

Aktiver i alt 3.295.618.721 3.353.197 2.956.101.500 2.938.737 Total assets
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PASSIVER KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY LIABILITIES

31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

Note DKK TDKK DKK TDKK

Aktiekapital 263.024.000 263.024 263.024.000 263.024 Share capital

Opskrivningshenlæggelser 53.959.135 53.959 0 0 Revaluation reserves

Reserve for nettoopskrivning efter den 

indre værdis metode 0 0 51.053.474 89.749

Reserve for net revaluation following  

the equity value method

Nettoregulering, sikringsinstrumenter -143.036.221 -102.467 -55.729.564 -46.128 Net adjustment, hedging instruments

Overført resultat 1.130.266.116 1.094.083 1.045.865.120 1.001.954 Retained earnings

Egenkapital i alt 11 1.304.213.030 1.308.599 1.304.213.030 1.308.599 Total equity

Minoritetsinteresser 15.027.454 3.964 0 0 Minority interests

Hensættelser til pensioner 53.550.000 57.600 0 0 Reserves for pensions

Øvrige hensættelser 4.000.000 10.328 0 6.328 Other deferrals

Hensatte forpligtelser i alt 57.550.000 67.928 0 6.328 Total provisions

Gæld til realkreditinstitutter 357.023.346 363.488 55.005.303 42.797 Debt to mortgage credit institute

Kreditinstitutter i øvrigt 190.534.139 207.707 188.633.055 205.395 Other credit institutes

Overdækning 15.047.456 18.057 0 0 Other debt

Investeringsbidrag, periodisering 149.543.366 146.777 0 0

Investment contribution, accrual basis of 

accounting

Langfristede gældsforpligtelser i alt 12 712.148.307 736.029 243.638.358 248.192 Total long-term debt

Langfristede gældsforpligtelser, der 

 forfalder inden for 1 år 46.395.575 46.812 17.997.000 16.257 Long-term debts due within 1 year

Kreditinstitutter i øvrigt 701.956.313 735.177 629.674.424 647.195 Other credit institutes

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 664.598.295 634.114 Debt to associated companies

Leverandører af varer og tjenesteydelser 151.120.577 200.538 4.359.029 4.126 Suppliers of products and services

Forudbetalt på igangværende arbejder 1.782.174 1.773 0 0 Pre-paid current work

Selskabsskat 7.849.498 0 2.980.048 0 Company tax

Anden gæld 285.978.163 248.878 88.641.316 73.926 Other debt

Periodeafgrænsningsposter 11.597.630 3.499 0 0 Accrued income

Kortfristet gæld i alt 1.206.679.930 1.236.677 1.408.250.112 1.375.618 Total short-term debt

Gældsforpligtelser i alt 1.918.828.237 1.972.706 1.651.888.470 1.623.810 Total debt

Passiver i alt 3.295.618.721 3.353.197 2.956.101.500 2.938.737 Total liabilities

Usikekrhed ved indregning og måling 1 Uncertanty in recognition and measurement

Eventualforpligtelser 13 Contingent liabilities

Sikkerhedsstillelser 14 Security

Kontraktlige forpligtelser 15 Contractual obligations

Nærtstående parter 16 Related parties

Ejerforhold 17 Ownership

Reguleringer i pengestrømsopgørelse 18 Adjustments in cash flow statement

Segmentoplysninger 19 Information about segments
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KONCERN / GROUP

2014 2013

Note DKK TDKK

Koncernens resultat 24.324.339 25.062 Group profit

Reguleringer 18 205.042.836 196.498 Adjustments

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter 2.207.815 3.421 Received interest income and similar income

Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger -56.981.352 -64.990 Paid interest expenses and similar expenses

Betalt selskabsskat -6.454.689 -5.842 Paid company tax

Resultat af primær drift korrigeret for ikke likvide poster 168.138.949 154.149 Operating income adjusted for non-cash items

Forskydning i driftskapital: Change in working capital

Varebeholdninger -52.262.066 2.611 Stocks

Tilgodehavender 72.081.108 -22.975 Receivable

Leverandører af varer og tjenesteydelser -49.417.144 16.095 Suppliers of products and services

Anden driftsafledt gæld -2.452.146 -5.986 Other operation derived debt

Driftens pengestrømme 136.088.701 143.894 Operation’s cash flow

Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -129.579.744 -117.681 Acquisition of tangible assets

Anlæg under opførelse 5.024.572 -10.448 Installation under construction

Køb af datterselskab / afregning earn out -5.889.418 -10.828 Purchase of associated companies / paid earn out

Langfristede tilgodehavender -1.788.758 -552 Long-term receivables

Salg af finansielle anlægsaktiver 0 2.626 Sale of financial assets

Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2.289.720 3.709 Sale of intangible and tangible assets

Investeringernes pengestrømme -129.943.628 -133.174 Investments´ cash flow

Pengestrømme fra drift og investeringer i alt 6.145.073 10.720 Total cash flow from operations and investments

Finansielle leasingkontrakter 573.193 1.376 Financial leasing contracts

Omlægning af prioritetslån, netto 14.491.591 0 Conversion of mortgage loan, net

Afdrag på langfristede lån -40.170.054 -39.875 Instalment payments of long-term loan

Finansieringens pengestrømme -25.105.270 -38.499 Financing cash flow

Årets samlede pengestrømme -18.960.197 -27.779 Total cash  flow for the year

Likvide beholdninger ved årets begyndelse -668.240.492 -635.421 Cash at bank and in hand at the beginning of the year

Likvide beholdninger ved årets begyndelse, tilkøbt 

virksomhed 0 -5.041

Cash at bank and in hand at the beginning of  

the year, purchased companies

Likvide beholdninger ved årets slutning -687.200.689 -668.241 Cash at bank and in hand at the end of the year

Likvide beholdninger ved årets slutning  

specificeres således:

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

is specified thus:

Likvide beholdninger 14.755.624 66.936 Cash at bank and in hand

Kortfristet bank- og sparekassegæld -701.956.313 -735.177 Short-term bank and savings bank debt

I alt -687.200.689 -668.241 Total

Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af 

koncernregnskabets balance.
The cash flow statement cannot be derived from 

the consolidated balance sheet.
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1. Usikkerhed ved indregning og måling 
I årsregnskabet for 2014 er der følgende usikkerhed ved indregning og måling:

Verdo Tele A/S
Verdo Tele A/S’ indtjening vil også i de kommende år vise underskud som følge 
af den lange tidshorisont for selskabets investeringer. Der er udarbejdet en 
nedskrivningstest på grundlag af de fremtidige pengestrømme til vurdering af 
værdiansættelsen af investeringen. Den kapitaliserede værdi af de fremtidige 
pengestrømme giver en højere værdi end den bogførte værdi af anlægsakti-
verne, og der er derfor ikke er behov for nedskrivning. 
Beregningen er følsom overfor en række væsentlige faktorer som afkastkrav, 
indtjening pr. kunde samt tilgang af nye kunder. Ledelsen anser beregningen og 
forudsætningerne herfor som realistiske.

Verdo Varme A/S
Selskabet har med udgangen af 2014 opgjort en akkumuleret underdækning på 
DKK 103 mio. og en egenkapital på DKK 312 mio. 

Selskabet har over for tilsynsmyndigheden Energitilsynet anmeldt en indskuds-
kapital (fri egenkapital) pr. 1. marts 1981 på DKK 381 mio., som med tillæg af 
anmeldt forrentning af indskudskapitalen og udtræk af udbytte frem til ultimo 
2014 kan opgøres til DKK 409 mio. Energitilsynet behandler for tiden flere 
tilsvarende kapitalanmeldelser af indskudskapital med efterfølgende forrentning. 
En afgørelse på sagen kan reducere den beregnede indskudskapital og muligvis 
få indvirkning på den regnskabsmæssige egenkapital der i årsrapporten for 2014 
er opgjort til DKK 312 mio.

Verdo Vand A/S
Tilsynsmyndigheden Randers Kommune har udtrykt tvivl om hvorvidt selskabets 
udtræk på DKK 112 mio. ved overdragelse af vandaktiviteterne i 2008 var 
lovmedholdeligt. Endvidere har Forsyningssekretariatet tilkendegivet, at der efter 
deres opfattelse er en akkumuleret overdækning i størrelsesordenen DKK 27 
mio. ultimo 2010. Verdo Vand A/S er ikke enig i Forsyningssekretariatets tilken-
degivelse, men selskabet har valgt at afsætte overdækningen i årsrapporten. Det 
skal bemærkes, at Vandforsyningsloven i 2008 ikke indeholdt forbud mod ud-
træk af indskudskapital. Forsyningssekretariatet har i sin afgørelse af prisloftet 
for 2011 afgjort, at der i prisloftet årligt skal indregnes en overdækning på DKK 
3,0 mio. der er indregnet i årsregnskabet. Selskabet har påklaget afgørelsen af 
prisloft 2011 til Konkurrenceankenævnet. Klagen er endnu ikke afgjort.

Der foreligger ikke en myndighedsafgørelse fsva. selskabets udtræk på DKK 
112 mio. Selskabet har på basis af en kapitalopgørelse primo 1998 overfor 
tilsynsmyndigheden Randers Kommune anmeldt en indskudskapital på DKK 
178,3 mio. Denne indskudskapital kan, efter udtrækket ved overdragelsen til nyt 
vandselskab og en forrentning af indskudskapitalen svarende til resultaterne 
før skat, og med fradrag af prisregulerende afskrivninger opgøres til en værdi, 
som ligger væsentligt over den i årsrapporten anførte egenkapital. Opgørelsen 
indikerer således ikke nogen problemer omkring udtrækket på DKK 112 mio.

Selskabet indtrådte i skattepligt i forbindelse med omdannelsen pr. 1. januar 
2008. Anlægsaktiverne blev skattemæssigt værdiansat til samme værdier som 
i den regnskabsmæssige åbningsbalance. SKAT har i en række afgørelser afvist 
branchens anvendelse af myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsakti-
verne og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skøns-
mæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT 
beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det er SKAT’s vurdering, 
at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere 
end de myndighedsfastsatte standardpriser. 

Branchen er uenig i SKAT’s afgørelser, hvorfor disse er påklaget til Landsskat-
teretten. Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første 
domme vedrørende problemstillingen og disse er i overvejende grad faldet 
ud til SKAT’s fordel. Afgørelserne er anket, idet branchen er af den opfattelse, 
at de ikke er i overensstemmelse med lovens ordlyd samt intentionerne med 
Vandsektorloven.

Uncertainty concerning recognition and measurement
The annual accounts for 2014 include elements of uncertainty concerning 
recognition and measurement:

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

Verdo Varme A/S:
At year end 2014, the company had an accumulated deficit of DKK 103 mil-
lion, and equity of DKK 312 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 contribu-
tion and withdrawal of dividends up to year end 2014, amounts to DKK 409 
million. DERA is currently considering several similar notifications of capital 
contributions with subsequent interest. A decision on the matter can reduce 
the calculated capital contribution, and possibly have an effect on the capital 
contribution in the annual report for 2014 recognised at DKK 312 million. 

Verdo Vand A/S:  
he Municipality of Randers in its capacity as regulatory authority, has 
expressed doubt as to whether the company’s withdrawal of DKK 112 million 
when water activities were transferred in 2008 was legal. Furthermore, the 
Forsyningssekretariatet (supply secretariat) has stated that there is an accu-
mulated surplus in their opinion of around DKK 27 million as at year end 2010. 
Verdo Vand A/S does not agree with the secretariat’s decision, but the com-
pany has opted to set aside the surplus in the annual report. Please note that 
the 2008 Water Supply Act did not forbid withdrawal capital contributions. 
The secretariat’s ruling on the price cap for 2011 stated that a surplus of 
DKK 3 million must be incorporated in the annual accounts. The company has 
appealed the decision on a price cap for 2011 to the Konkurrenceankenævnet 
(competition appeals board). The appeal has not yet been finally decided. 

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

The company became liable for tax in connection with conversion on 1 Janu-
ary 2008. Fixed assets were valued for tax purposes to the same value as in 
the opening balance of the accounts. SKAT has refuted the industry’s use 
of the standard prices set by the authorities for fixed assets in a number of 
cases, and claimed instead that the taxable input values should be calculated 
based on an adjusted DCF model. SKAT defined the principles for the above in 
a guide published on 10 June 2011. SKAT therefore believes that the taxable 
input values are significantly lower than those in the accounts. 

The industry disagrees with SKAT’s rulings and has appealed to the Danish 
National Tax Tribunal, which made its first rulings on 26 June 2014 concerning 
the problem that were overwhelmingly in favour of SKAT. Appeals have been 

Note   

1
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Note   

I ovennævnte kendelser anfægtede Landsskatteretten SKAT’s konkrete anven-
delse af værdiansættelsesmodel, hvorfor der fortsat er væsentlig usikkerhed for-
bundet med SKAT’s ansættelse af de skattemæssige indgangsværdier, samt den 
deraf afledte udskudte skatteforpligtelse. Såfremt sagerne i de civile domstole 
helt skulle falde ud til SKAT’s fordel, vil der skulle indregnes en udskudt skat, der 
modsvares af en opkrævningsret i samme niveau før tilbagediskontering. 

Betalbare indkomstskatter er i henhold til indtægtsreguleringen for vandselska-
ber en omkostning, der kan tillægges vandselskabets priser krone for krone. En 
evt. udskudt skat vil derfor blive til en opkrævningsret hos selskabets kunder på 
det tidspunkt, hvor den bliver til en betalbar skat. Den udskudte skat modsvares 
derfor i nominel værdi af en opkrævningsret.
På baggrund heraf samt den betydelige usikkerhed, der er omkring de faktiske 
beløbsstørrelser, er den udskudte skatteforpligtelse og tilhørende opkrævnings-
ret hos kunderne ikke indregnet.

Verdo Renewables Ltd.
Selskabets drift og indtjening er utilfredsstillende og underskudsgivende, og der 
er nogle væsentlige forudsætninger, som skal opfyldes, for at selskabets drift 
bliver tilfredsstillende. Der udarbejdes årligt en nedskrivningstest på grundlag 
af de fremtidige pengestrømme til vurdering af selskabets bogførte værdi af 
investeringen. Det er ledelsens vurdering, at den kapitaliserede værdi af de 
fremtidige pengestrømme giver en højere værdi end den bogførte værdi af 
anlægsaktiverne, og at der derfor ikke er behov for nedskrivning. Beregningen er 
følsom overfor en række væsentlige faktorer som afkastkrav, indtjening på og 
fordeling mellem de forskellige produkter, tilgang af nye kunder samt at de lagte 
planer gennemføres.

lodged against the rulings as the industry believes that they do not comply 
with the wording of the law and the intention of the Water Sector Act. The 
tribunal disputed SKAT’s application of the valuation model, which is why there 
is still considerable uncertainty related to the way SKAT sets taxable input 
values and the deferred tax liability arising from them. If the cases in the civil 
courts should go in favour of SKAT, deferred tax equivalent to a charge at the 
same level as before discounting should be recognised.

Income taxes due according to the income regulation for water companies are 
a cost that can be added to the company’s prices on a 1:1 basis. Any deferred 
tax will therefore become chargeable to the company’s customers at the time 
when it becomes a payable tax. The deferred tax is therefore balanced by the 
nominal value of a charge.
On the basis of the above and due to the significant level of uncertainty sur-
rounding the actual amounts, the deferred tax liability and the right to charge 
customers is not recognised.

Verdo Renewables Ltd.:
The company’s operations and earnings are unsatisfactory and loss-making, 
and there are significant preconditions to be fulfilled for the company’s opera-
tions 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 
customer, the acquisition of new customers and that plans are realised.

KONCERN / GROUP

2014 2013

Note DKK TDKK

2. Nettoomsætning Net turnover

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

El-forsyning 403.161.000 522.428 Electricity supply

Vand-forsyning 26.396.000 24.473 Water supply

Varme-forsyning 353.856.000 390.952 Heating supply

Entreprenør- og vedligeholdelsesopgaver 108.825.000 132.862 Contractor and maintenance tasks

Brændselssalg 454.866.000 615.651 Fuel sales

Biobrændselsproduktion 136.397.000 112.117 Biofuel production

Salg af teknisk kul 474.970.000 431.985 Sales of technical carbon

El-produktion 63.527.000 80.484 Electricity production

Fiber og telefoni 57.347.000 51.957 Fiber and telephony

I øvrigt 43.556.915 42.119 Other

I alt 2.122.901.915 2.405.028 Total

3. Andre eksterne omkostninger Other external expenses

Honorar til generalforsamlingsvalgt revision (EY / KPMG): Fee to accountant elected by general meeting:

Honorar vedrørende lovpligtig revision 949.536 897 Fee for audit

Erklæringsopgaver med sikkerhed 78.045 75 Other statements

Skatterådgivning 31.321 86 Tax advise

Andre ydelser 1.562.201 564 Fee for other work

I alt 2.621.103 1.622 Total
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KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY

2014 2013 2014 2013

DKK TDKK DKK TDKK

4. Personaleomkostninger Staff costs

Gager og lønninger: Wages and salaries:

Vederlag til bestyrelse og direktion 4.999.041 4.934 4.999.041 4.934 Fee for board and executive board

Øvrige ansatte 208.462.718 208.642 35.528.817 35.976 Wages for other employees

Pensioner 12.962.812 15.220 2.054.620 1.940 Pensions

Andre omkostninger til social sikring 5.331.870 4.112 520.408 579 Other expenses for sociale security

Aktiverede lønninger på anlægsprojekter -15.252.453 -13.632 -5.190.754 -4.605 Activated wages on construction projects

I alt 216.503.988 219.276 37.912.132 38.824 Total

Gennemsnitligt antal ansatte 478 493 74 73 Average number of employees

Herudover aflønnes den adm. direktør 

med fri bil

In addition, the CEO is remunerated  

with free car

5. Andre finansielle indtægter Other financial income

Renteindtægter 939.529 1.432 438.917 329 Interest income

Valutakursreguleringer 1.268.286 1.989 1.262.201 1.988 Marketable securities adjustment

I alt 2.207.815 3.421 1.701.118 2.317 Total

6. Finansielle omkostninger Financial expenses

Renteomkostninger 56.715.735 64.247 7.926.413 6.878 Interest expenses

Valutakursreguleringer 265.617 743 238.582 743 Marketable securities adjustment

I alt 56.981.352 64.990 8.164.995 7.621 Total
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Note Beløb i DKK Goodwill Amounts in DKK

8. Immaterielle anlægsaktiver Intangible assets

Kostpris pr. 01.01.14 62.527.540 Cost as at 01.01.14

Tilgang i året 3.313.680 Additions through the year

Kostpris pr. 31.12.14 65.841.220 Cost as at 31.12.14

Afskrivninger pr. 01.01.14 21.966.334 Depreciation as at 01.01.14

Afskrivninger i året 12.458.092 Depreciation through the year

Afskrivninger pr. 31.12.14 34.424.426 Depreciation as at 31.12.14

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.14 31.416.794 Book value as at 31.12.14

Goodwill afskrives over 5-10 år på baggrund af en konkret  

vurdering af art og fremtidig påvirkning af selskabets indtjening  

på den konkrete anskaffelse.

Goodwill is amortised over 5-10 years on 

the basis of specific evaluation of type and 

future impact on the company’s earnings 

concerning specific acquisitions.

KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY

2014 2013 2014 2013

Note DKK TDKK DKK TDKK

7. Skatter Taxes

Årets aktuelle skat 7.938.873 3.548 -10.558.496 8.980 Current tax for the year

Årets udskudte skat -4.230.425 4.086 13.588.000 -3.800 Deferred tax for the year

Skat vedr. tidligere år 5.336.156 -314 -1.965.435 5 Tax from last year

Årets skat i alt 9.044.604 7.320 1.064.069 5.185 Total tax for the year

Skat af ordinært resultat  

forklares således: Tax on ordinary operations is explained thus:

Beregnet 24,5% skat af 

ordinært resultat
8.232.793 8.138 6.220.160 7.562

Calculated 24,5% tax on pre-tax ordinary 

operations

Skat af resultat i datterselskaber 0 0 -1.952.885 -4.091 Tax on results in subsidiaries

Nedsættelse af selskabsskatteprocent 2.802.435 2.600 586.087 1.697 Reduction of corporation tax percentage

Skat af ikke skattepligtige indtægter og 

ikke fradragsberettigede omkostninger -7.326.780 -3.104 -1.823.858 12

Tax on non-taxable income and non- 

deductible expenses

Skat vedr. tidligere år 5.336.156 -314 -1.965.435 5 Tax from last year

I alt 9.044.604 7.320 1.064.069 5.185 Total

Den udskudte skat er beregnet  

med 25% og fordeler sig således:

The deferred tax is calculated with 25%  

and is distributed thus:

Anlægsaktiver 31.526.425 20.564 -6.188.000 -648 Intangible, tangible and financial assets

Skattemæssig underskudsfremførsel 9.504.000 0 0 0 Tax loss carry forward

Periodiserede indtægter 14.300.000 17.035 0 0 Accrued income

Egenkapitalbevægelser 15.648.000 20.187 7.855.000 14.128 Change in equity

Pensionsforpligtelser 5.940.000 6.670 0 0 Pension obligations

Udskudt skat i alt 76.918.425 64.456 1.667.000 13.480 Total deferred tax

Der henvises til afsnittet “særlige risiko- 

faktorer” i ledelsesberetningen og i note 1.

Please refer to ”Special risk factors” in the 

Management’s Report, and in note 1
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Note Beløb i DKK

Grunde og

bygninger /

Property and

buildings

Kraft-

varmeværk 

og spidslast 

centraler / 

CHP plant and 

peak  

load stations

Ledningsnet 

og -anlæg, 

målere /

Distribution 

systems and 

installation as 

well as meters

Drifts-

materiel / 

Operating

material

Materielle

anlæg under

udførelse / 

Tangible 

assets under 

construction Amounts in DKK

9. Materielle anlægsaktiver Tangible assets

Koncernen: The Group:

Kostpris pr. 01.01.14 203.769.643 997.633.850 2.663.563.136 347.045.331 28.123.236 Cost as at 01.01.14

Færdiggjorte anlæg 1.834.647 19.679.672 65.207.614 24.967.154 -111.689.087 Completed projects

Tilgang i året 0 0 11.104.543 6.786.113 106.664.516 Additions through the year

Afgang i året -1.212.281 0 -3.611.759 -6.248.996 -643.867 Disposals through the year

Kostpris pr. 31.12.14 204.392.009 1.017.313.522 2.736.263.534 372.549.602 22.454.798 Cost as at 31.12.14

Afskrivninger pr. 01.01.14 29.395.635 512.107.827 1.090.493.357 108.570.137 0 Depreciation as at 01.01.14

Kursregulering til ultimokurs -659.922 0 0 -11.964.271 0 Translation adjustments

Afskrivninger i året 4.743.069 33.996.689 73.191.105 29.937.853 0 Depreciation through the year

Tilbageførsel af af- og nedskriv-

ninger vedr. årets afgang -128.278 0 -2.938.722 -5.583.693 0

Carry back of depreciation regarding 

the year’s disposals

Afskrivninger pr. 31.12.14 33.350.504 546.104.516 1.160.745.740 120.960.026 0 Depreciation as at 31.12.14

Regnskabsmæssig værdi  

pr. 31.12.14 171.041.505 471.209.006 1.575.517.794 251.589.576 22.454.798 Book value as at 31.12.14

Heraf udgør aktiverede renter 

pr. 31.12.14 TDKK 44.359.

Activated interest comprise as 

at 31.12.14 in total DKK 44,4 M.

Salgssum for afhændede aktiver 2.289.720 Sales sum for sold assets

Regnskabsmæssig værdi 3.066.210 Book value

Tab -776.490 Loss

I ”Ledningsnet og -anlæg samt 

målere” indgår fibernet med netto 

DKK 458 mio. Yderligere indgår 

dels i ”Grunde og bygninger” og 

dels i ”Driftsmateriel” investering 

i produktionsfabrikker i UK med 

DKK 196 mio.

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 TDKK 3.139

“The fixed-line network and installa-

tions and meters” includes the fibre 

network valued at DKK 458 million net. 

In addition, included partly in “Group 

and buildings” and partly in “Operating 

material” are investments in produc-

tion facilities in the UK valued at DKK 

196 million.

Refe material fixed assets under the 

section “Special risk factors” in the 

management report and in note1.

The value of financially-leased operati-

ing equipment comprises TDKK 3,139
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Note Beløb i DKK

Grunde og

bygninger /

Property and

buildings

Drifts-

materiel / 

Operating

material

Materielle

anlæg under

udførelse / 

Tangible assets 

under con-

struction Amounts in DKK

9. Materielle anlægsaktiver – fortsat Tangible assets – continued

Moderselskabet Parent company:

Kostpris pr. 01.01.14 113.587.822 24.624.395 14.468.563 Cost as at 01.01.14

Færdiggjorte anlæg pr. 01.01.14 1.733.251 24.967.154 -26.700.405 Completed projects at 01.01.14

Tilgang i året 0 1.184.974 17.286.231 Additions through the year

Afgang i året 0 -841.044 0 Disposals through the year

Kostpris pr. 31.12.14 115.321.073 49.935.479 5.054.389 Cost as at 31.12.14

Afskrivninger pr. 01.01.14 12.969.743 16.247.457 0 Depreciation as at 01.01.14

Afskrivninger i året 1.841.957 4.634.233 0 Depreciation through the year

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger  

vedr. årets afgang 0 -841.044 0

Carry back of depreciation regarding the year’s 

disposals

Afskrivninger pr. 31.12.14 14.811.700 20.040.646 0 Depreciation as at 31.12.14

Regnskabsmæssig værdi  

pr. 31.12.14 100.509.373 29.894.833 5.054.389 Book value as at 31.12.14

Værdien af finansielt leasede driftsmateriel 

udgør TDKK 28.

The value of financially-leased operatiing equipment 

comprises TDKK 28
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Note Beløb i DKK

Kapitalandele i 

dattervirksomheder/ 

Other securities and  

equity investments Amounts in DKK

10. 10. Finansielle anlægsaktiver - fortsat Financial assets - continued

Moderselskabet: Parent company:

Kostpris pr. 01.01.14 1.416.809.592 Cost as at 01.01.14

Årets tilgang 3.313.680 Disposals through the year

Årets afgang -11.086.864 Additions through the year

Kostpris pr. 31.12.14 1.409.036.408 Cost as at 31.12.14

Op- og nedskrivninger pr. 01.01.14 89.748.452 Revaluation as at 01.01.14

Årets resultatandel 1.575.164 Revaluation in the year

Udbetalt udbytte -13.527.360 Received dividend

Egenkapitalposteringer -26.974.769 Equity items

Tilbageført vedr. årets afgang 231.987 Carry back of depreciation regarding

Opskrivninger pr. 31.12.14 51.053.474 Revaluation as at 31.12.14

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.14 1.460.089.882 Book value as at 31.12.14

Note Beløb i DKK

Andre tilgode-

havender/

Other reseivables

Andre værdipapirer og 

kapitalandele / 

Other securities and 

equity investments Amounts in DKK

10. 10. Finansielle anlægsaktiver Financial assets

Koncernen:

Kostpris pr. 01.01.14 4.012.948 26.333.722 Cost as at 01.01.14

Årets tilgang 1.725.000 0 Disposals through the year

Årets afgang -1.739.545 0 Cost as at 31.12.14

Kostpris pr. 31.12.14 3.998.403 26.333.722 Revaluation as at 01.01.14

Op- og nedskrivninger pr. 01.01.14 16.903 -6.471.031 Revaluation in the year

Årets op- og nedskrivninger 64.902 -21.559 Received dividend

Op- og nedskrivninger pr. 31.12.14 81.805 -6.492.590 Revaluation as at 31.12.14

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.14 4.080.208 19.841.132 Book value as at 31.12.14

Andre tilgodehavender omfatter dels udlån 

TDKK 2.342, som forfalder til betaling senere 

end 5 år, og dels tilgodehavende salgssum for 

aktier TDKK 1.738, som forfalder til betaling inden 

5 år. Udlån og tilgodehavende forrentes med en 

markedsrente.

Other receivables include a loan of TDKK 2.342, 

due for repayment efter more than 5 years and 

the sales value receivable for shares of  

TDKK 1.738, due for payment within 5 years.
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Note Navn

Hjemsted / 

Registered office

Årets resultat /

Profit og loss

for the year

Egenkapital / 

Equity

Ejerandel /

Ownership 

interest Name

10. Finansielle anlægsaktiver – fortsat Financial assets – continued

Dattervirksomheder: Subsidaries: 

Verdo Randers El-net A/S og Verdo 

Randers El-forsyning A/S Randers 17.319.793 429.362.535 100%

Verdo Randers El-net A/S and  

Verdo Randers El-forsyning A/S

Verdo Vand Holding A/S 

og Verdo Vand A/S Randers 6.467.878 166.253.734 100%

Verdo Vand Holding A/S and  

Verdo Vand A/S

Verdo Varme A/S Randers 19.493.413 312.421.996 100% Verdo Varme A/S

Verdo Tele A/S Randers -18.348.527 19.371.188 100% Verdo Tele A/S

Verdo Produktion A/S Randers 6.724.770 52.548.993 100% Verdo Produktion A/S

Verdo Entreprise A/S Randers -2.975.148 83.938.927 100% Verdo Entreprise A/S

Verdo Hydrogen A/S Randers -472.029 -684.456 100% Verdo Hydrogen A/S

Verdo Energy A/S, Verdo Energiteknik 

A/S og Verdo Energy GmbH Randers / Tyskland 7.690.698 183.679.044 100%

Verdo Energy A/S, Verdo Energiteknik 

A/S and Verdo Energy GmbH

GF Energy B.V. Holland -17.584.932 -17.813.498 100% GF Energy B.V. 

Verdo Renewables Ltd. England -26.653.225 139.882.510 100% Verdo Renewables Ltd.

Carbon Partners AS 

og Carbon Partners Inc. Norge / USA 8.771.043 43.419.510 80%

Carbon Partners AS and  

Carbon Partners Inc.

Verdo Hillerød El-net A/S 

og Verdo Hillerød El-forsyning A/S Hillerød 471.121 35.771.642 100%

Verdo Hillerød El-net A/S and  

Verdo Hillerød El-forsyning A/S

Midtjysk Elhandel A/S Randers 670.309 11.937.757 74% Midtjysk Elhandel A/S

Dattervirksomheder i alt 1.575.164 1.460.089.882 Total subsidaries

Egenkapital er opgjort incl. koncerngoodwill. Eguity includes goodwill

Note Navn

Hjemsted / 

Registered office

Ejerandel /

Ownership 

interest Name

10. Finansielle anlægsaktiver – fortsat Financial assets – continued

Andre værdipapirer og kapitalandele: Other securities and equity investments:

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

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

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

Aktiekapital /

Share capital

Opskrivnings-

henlæggelse /

Revaluation 

reserves

Reserve for 

nettoopskriv-

ning efter den 

indre værdis 

metode /

Reserve for 

net revalua-

tion following 

the equity

value method

Nettoregu-

lering af sik-

ringsinstru-

menter /

Net adjust-

ment hedging

instruments

Overført

resultat /

Retained 

earnings Amounts in DKK

11. Egenkapital Equity

Koncernen: The Group:

Saldo pr. 01.01.14 263.024.000 53.959.135 0 -102.467.516 1.094.083.034 Balance as at 01.01.14

Årets resultat 0 0 0 0 24.324.339 Profit for the year

Årets regulering 0 0 0 -40.568.705 11.858.743 Adjustments for the year

Saldo pr. 31.12.14 263.024.000 53.959.135 0 -143.036.221 1.130.266.116 Balance as at 31.12.14

Moderselskabet: Parent company:

Saldo pr. 01.01.14 263.024.000 0 89.748.452 -46.127.986 1.001.954.187 Balance as at 01.01.14

Årets resultat 0 0 1.575.164 -9.601.578 22.749.175 Profit for the year

Udloddet udbytte 0 0 -13.527.360 0 13.527.360 Received dividend

Årets regulering 0 0 -26.974.769 0 7.866.385 Adjustments for the year

Årets afgang 0 0 231.987 0 -231.987 Disposals through the year

Saldo pr. 31.12.14 263.024.000 0 51.053.474 -55.729.564 1.045.865.120 Balance as at 31.12.14

Aktiekapitalen består af 

263.024 aktier á nominelt DKK 

1.000. Ingen aktier er tillagt 

særlige rettigheder.

The share capital comprises 263,024 

shares at nominal DKK 1.000. No 

shares have been allocated 

special rights.
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KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY

2014 2013 2014 2013

Note DKK TDKK DKK TDKK

12. Langfristede gældsforpligtelser Long-term debts

Andel af langfristede gældsforpligtelser, 

der forfalder efter 5 år: 

Share of long-term debts fall due for 

 payment after 5 years:

Gæld til realkreditinstitutter 270.429.000 272.678 44.847.000 28.317 Debt to mortgage credit institutions

Gæld til kreditinstitutter 123.046.000 149.957 123.046.000 149.957 Debt to credit institutions

Gæld i øvrigt 133.233.000 134.233 0 0 Other debt

I alt 526.708.000 556.868 167.893.000 178.274 Total
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Note   

13 Eventualforpligtelser

Koncernen har følgende eventualforpligtelser:
 
Retssag
Verdo Produktion A/S har anlagt sag mod forsikringsselskabet Gjen-
sidige med krav om erstatning på DKK 11,6 mio. Kravet er kun delvist 
indregnet i regnskabet med DKK 3,0 mio. Det kan på nuværende 
tidspunkt ikke vurderes, hvorledes sagen ender, men det er ledelsen 
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.
 
Der er overtaget en forpligtelse på nedrivning og oprydning af Grenaa 
Kraftvarme (GRV) som er indregnet i balancen.
 
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 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 compensation will not be less than the amount incorporated.
 
Demolition undertaking
The company has an undertaking to demolish and clear all traces of Randers 
Kraftvarmeværk (KVR) from the Port of Randers. However, the undertaking does 
not come into effect until the end of the power station’s projected service life in 
2036, and because of the long timeframe, the undertaking has not been valued.

The company has acquired an undertaking to demolish and clear all traces of 
Grenaa Kraftvarme (GRV), which is incorporated in the balance sheet.
 
The parent company has the following 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 Danish corpora-
tion tax with the other companies subject to joint taxation. 

Other liabilities

The company has no other contingent liabilities except from possible effects of 

conditions mentioned in note 1.
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Pant i fast ejendom er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter, 

hvor restgæld pr. 31.12.14 udgør DKK 378,5 mio. Den regnskabs-

mæssige værdi af pantet udgør pr. 31.12.14 DKK 563,2 mio.  

   

Garantier omfatter dels almindelige håndværkergarantier og dels 

sikkerhed for pensionsforpligtelser overfor tjenestemænd.  

  

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

støtte til datterselskaberne Verdo Hydrogen A/S og Verdo Renew-

ables Ltd. i de næste 12 måneder.   

   

Endelig kautionerer moderselskabet Verdo A/S overfor 

datterselskabers engagementer med kreditinstitutter.  

 

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

gage credit institutions where the outstanding debt as at 31.12.14 

comprises DKK 378,5 M. Book value of realproperty as at 31.12.14 

comprises DKK 563,2 M. 

Other deposited securities are as security for pension obligationsto 

public servants, and other ordinary guarantees.

 

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

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

Renewables Ltd. for the next 12 months.

 

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

commitments with credit institutions

KONCERN / GROUP MODERSELSKAB / PARENT COMPANY

2014 2013 2014 2013

Note DKK TDKK DKK TDKK

14. Sikkerhedstilladelser Security

Garantistillelser 78.034.000 77.118 63.400.000 65.000 Guarantees

Kontant sikkerhedstillelse 0 894 0 0 Security in cash

Kautioner for kapitalandele 1.000.000 1.000 0 0 Guarantees for capital shares

Pant i finansielt leasede aktiver 3.139.000 3.266 28.000 124 Mortgages on financially leased assets

Pant i fast ejendom 455.635.000 453.935 58.635.000 56.935 Mortgage on real property

I alt 537.808.000 536.213 122.063.000 122.059 Total
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17 Ejerforhold

Følgende aktionærer er optaget i selskabets aktionærfortegnelse 
med en ejerandel på mere end 5% af kapitalen:
Den Selvejende Institution Verdo, 8920 Randers NV.

Ownership structure

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

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

Den Selvejende Institution Verdo, 8920 Randers 

Note

Grundlag for indflydelse / 

Basis for control

16. Nærtstående parter Related parties

Bestemmende indflydelse: Control:

Den Selvejende Institution Verdo, Randers Moderselskab /  

Parent company

Den Selvejende Institution Verdo, Randers

Note

15. Kontraktlige forpligtelser 

Koncernens lejeforpligtelser andrager 
årligt DKK 6,4 mio., som primært er på 
lejede grunde, som primært kan opsiges 
med 6 mdr.s varsel fra lejers side.  
 
Koncernens engelske datterselskab har 
lange lejekontrakter med årlige beta-
linger på TDKK 1.110 hvor DKK 5,3 mio 
forfalder efter 5 år.   
 

Contractual obligations

The Group’s rental obligations on rented 

property amounts to TDKK 6,4 M annually.

The rental contracts can be terminated by 

the tenant with 6 months´ notice.

The group´s English subsidiary has 
long-term leases with annual payments 
of DKK 1,110 M of which DKK 5,2 M fall due 
for payment after 5 years

Leasingforpligtelser: Leasing liabilities:

Operationelle leasing 3.050.000 1.957 195.000 389 Operational leasing

Finansiel leasing 3.766.000 4.270 43.000 129 Financial leasing

I alt 6.816.000 6.227 238.000 518 Total

Værdien af finansielt leasede driftsma-

teriel udgør TDKK 3.139

The value of financially-leased operatiing 

equipment comprises TDKK 3,139
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KONCERN / GROUP

2014 2013

Note DKK TDKK

18. Reguleringer i pengestrømsopgørelse Adjustments in cash flow statement 

Skat af årets resultat 9.044.604 7.320 Tax of the net profit or loss for the year

Indtægter af andre kapitalandele 21.559 997 Income from other equity investments

Avance ved delsalg af datterselskab -6.236.377 0 Gains from partial sale of subsidiary

Minoritetsinteresser 234.292 171 Minority interests

Andre finansielle indtægter -2.207.815 -3.421 Other financial income

Finansielle omkostninger 56.981.352 64.990 Financial expenses

Afskrivninger 155.103.298 139.270 Depreciation or amortisation

Regulering af hensættelse til pensioner og  

overdækning  -10.068.984 -6.209 Regulation of contingencies for pensions and cover

Kursreguleringer -784.964 -7.793 Translation adjustments

Investeringsbidrag 2.955.871 1.173 Investments contribution

I alt 205.042.836 196.498 Total

19. Segmentoplysninger Segment data 

I tilknytning til note 2 kan omsætningens fordeling 

på geografi opgøres således:

Further to note 2, the geographical breakdown of 

turnover is: 

Danmark 1.356.346.915 1.614.561 Denmark

Europa 419.170.000 501.627 Europe

Afrika og Mellemøsten 112.809.000 107.767 Africa and Middle East

Asien og Oceanien 48.830.000 42.667 Asia and Oceania

United Kingdom 137.484.000 110.452 United Kingdom

Nordamerika 48.262.000 27.954 North America

I alt 2.122.901.915 2.405.028 Total
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Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

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

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, 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 omstændig-

hederne, 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 2014 samt af resultatet af 

koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme 

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 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.

Vi henviser ligeledes til note 1 vedrørende Verdo Vand A/S, hvoraf 

det fremgår, at der er usikkerhed omkring udtræk af kapital på 112 

mio. DKK i 2008 samt konsekvenserne heraf, og at der er usikker-

hed omkring den skattemæssige værdiansættelse af selskabets 

anlægsaktiver, og den heraf afledte effekt på aktuel og udskudt skat.

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

hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed vedrørende værdiansæt-

telse af selskabets aktiver.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberet-

ningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 

udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er 

på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses-

beretningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og 

årsregnskabet.
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Til kapitalejerne i Verdo A/S

Aarhus, den 14. april 2015

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

Jakob Nyborg              /            Claus Dalager

Statsaut. revisor                       Statsaut. revisor
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