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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 Holland, Norge 

og UsA. 

Verdos cirka 500 medarbejdere 

omsætter årligt for omkring 2,4 

milliarder kroner.



i dag er mere end 
en tredjedel af 

Verdos omsætning 
international
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Leder

I 2013 har markedet budt på flere udfordringer for Verdo. 

selv om de første, spæde tegn på et tiltrængt opsving 

kan anes, betyder det ikke, at vanskelighederne på ener-

gimarkedet klinger af. Det ses på vores resultat for 2013: 

Vi kan notere en omsætning på 2,4 mia. danske kroner, 

og omsætningen ligger dermed på niveau med 2012. 

resultatet blev på 234,4 mio. danske kroner før renter 

og afskrivninger (EBITDA), mens resultatet før skat 

blev på 32,6 mio. danske kroner. Det er ikke helt som 

forventet, men er blandt andet et resultat af generelt 

pressede markeder og det forhold, at en del kunder i 

stort set alle produktområder stadig har svært ved at 

betale deres regninger.

set i lyset af et udfordrende år er det derfor tilfreds-

stillende, at det er lykkedes os at styrke virksomhedens 

fundament, så vi i endnu højere grad er rustet til at 

tackle de fortsat svære markedsvilkår. 

2013 var året, hvor vi fortsatte vores målrettede sats-

ning på grøn energi. I Verdo Handel arbejder vi med at 

blive en af de stærkeste aktører på en række internatio-

nale markeder for biomasse. samtidig er vores handel 

intensiveret med skarpt fokus på at sikre professiona-

lisering af værdikæden, høj kvalitet og sikkerhed i leve-

rancerne. Med købet af GF Energy (i dag under navnet 

GF Verdo) i efteråret har vi ligeledes konsolideret vores 

position som førende på biomassemarkedet. samtidig 

har vores fabrikker i England og skotland opbygget 

et stærkt brand og bliver nu opfattet som en stabil 

leverandør. Dette har resulteret i, at Verdo renewables i 

2013 har oplevet mærkbar fremgang. 

Året bød også på en kåring som Danmarks mest effek-

tive elnetselskab, ligesom Verdo Vand er blandt de mest 

effektive drikkevandsselskaber i Danmark. 

Topplaceringerne glæder os og er et bevis 

på, at vi har fokus på kunderne. Også hos 

Verdo Produktion og på vores kraftvarme-

værker har effektivisering været i højsædet 

– ikke mindst gennem vedligeholdelse af 

vores anlæg og udskiftning af en række 

fjernvarmepumper, der både vil betyde en 

kraftig kapacitetsforøgelse samt en mere 

effektiv og miljøvenlig drift. 

For Verdo Tele har 2013 igen været et godt 

år med en markant tilgang af kunder. Det 

har betydet, at næsten hver anden hus-

stand i randers og Hobro nu har fibernet 

fra Verdo. 

Efter et solcelleboom i 2012 har det seneste 

år for Verdo Entreprises vedkommende i 

højere grad været fokuseret på opgaver 

inden for LED-teknologi og grønne varme-

løsninger. Især kommunerne har efterspurgt 

LED-lys til en række etablerings- og renove-

ringsprojekter på gade- og trafiklys. 

Vi har positive forventninger til 2014, hvor vi 

forventer at kunne forbedre vores resultater 

i alle divisioner. Det skal ikke mindst gøres 

gennem et fortsat internationalt fokus 

samtidig med, at vi skal styrke effektiviteten 

og produktiviteten på tværs af organisatio-

nen. Vi går desuden et spændende år i møde 

med et repræsentantskabsvalg og dermed 

en ny sammensætning af repræsentantskab 

og bestyrelse.

det er lykkedes os at 
styrke Virksomhedens 
fundament

i et udfordrende marked
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koncernoVersigt

kim Frimer

Adm. dir.

søren fischer

Bestyrelsesformand
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Leder



søren fischer

Bestyrelsesformand

Pia Maach Møller

Bestyrelsesmedlem

niels rasmussen

Bestyrelsesmedlem

bent Hede

Bestyrelsesmedlem

tom bøttern Hansen

Medarbejderrepræsentant

Jan Holst

Medarbejderrepræsentant

søren sørensen 

Bestyrelsesmedlem

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

 bestyrelse 2013
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kim frimer

Adm. dir.

camilla dam rasmussen

Medarbejderrepræsentant

arne erikslev

Bestyrelsesmedlem

Henrik gade brendborg

Medarbejderrepræsentant

erik busk Jensen 

Bestyrelsesmedlem

ejvind clemmensen

Næstformand

Bestyrelse og direktion har den 18. marts 2014 behandlet og godkendt 

årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 for 

Verdo A/s. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-

regnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og 

årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt 

af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens 

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

LedeLsesPÅtegning

 Årsberetning 2013          7

bestyreLse 2013



HoVedtaL FinanciaL and oPerating data

beløb i tdkk 2013 2012 2011 2010 2009 amounts in tdkk

Nettoomsætning 2.405.028 2.429.995 2.283.435 1.547.767 1.386.247 Net turnover

Index 173 175 165 112 100 Index

EBITDA 234.389 258.178 236.400 226.963 174.616 EBITDA

Index 134 148 135 130 100 Index

Resultat af primær drift 95.119 119.482 106.155 106.759 80.936 Operating profit

Index 118 148 131 132 100 Index

Resultat af finansielle poster -62.566 -60.043 -52.896 -64.240 -38.667 Results from net financials

Index 162 155 137 166 100 Index

Resultat før skat 32.553 59.439 53.259 42.519 41.381 Pretax profit

Index 79 144 129 103 100 Index

Årets resultat 25.062 41.498 50.463 42.345 39.187 Profit for the year

Index 64 106 129 108 100 Index

balance balance sheet

Samlede aktiver 3.353.197 3.310.742 3.334.711 3.121.360 2.982.873 Total assets

Index 112 111 112 105 100 Index

Investering i materielle anlægsaktiver 127.529 144.345 163.618 243.832 273.464 Investment in tangible assets

Index 47 53 60 89 100 Index

Egenkapital 1.308.599 1.252.319 1.254.335 1.264.745 1.229.197 Equity

Index 106 102 102 103 100 Index

Likviditet Liquidity

Nettopengestrøm fra: Net cash flow from:

Driften 143.894 109.996 250.436 239.691 72.008 Operations

Investeringer -133.174 -86.640 -174.355 -244.622 -270.448 Investments

Finansiering -38.499 -41.090 372.999 -35.380 158.634 Financing

Årets likviditetsvirkning -27.779 -17.734 449.080 -40.311 -39.806 the year's effect on cash flow
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nøgLetaL key FigUres

beløb i tdkk 2013 2012 2011 2010 2009 amounts in tdkk

Bruttomargin 23,4% 24,4% 23,8% 32,2% 31,2% Gross margin ratio

EBITDA-margin 9,7% 10,6% 10,4% 14,7% 12,6% EBITDA margin

Finansiel gearing  5,5  5,0  5,5  5,9  7,5 Financial gearing

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

Soliditetsgrad 39,0% 37,8% 37,6% 40,5% 41,2% Solvency ratio

beregning aF nøgLetaL

 

caLcULation oF key FigUres

Bruttomargin
Bruttoresultat / gross profit * 100

Gross margin ratio
Nettoomsætning / Net turnover

EBITDA-margin
EBITDA * 100

EBITDA margin
Nettoomsætning / Net turnover

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

Financial gearing (debt / EBITDA)
EBITDA

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

Return on equity
Gennemsnitlig egenkapital / Average equity

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

Solvency ratio
Samlede aktiver / Total assets

definitioner:

Bruttoresultat er nettoomsætning  

fratrukket direkte omkostninger.

EBITDA er resultat før afskrivninger.

Nettorentebærende gæld er rentebærende 

forpligtelser fratrukket rentebærende 

aktiver.

definitions:

Gross profit is the net turnover with 

direct expenses deducted.

EBITDA is the result before deprecia-

tion.

Net interest-bearing debt is interest-

bearing obligations with the deduction 

of interest-bearing assets.

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens anbefalinger:
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LedeLsesinterView

2013 blev et år med fokus på konsolidering af forretningen. Admi-

nistrerende direktør Kim Frimer hæfter sig ved, at Verdo har leveret 

et fornuftigt driftsresultat i 2013 – et regnskabsår, som primært er 

blevet udfordret af engangstab på debitorer og pressede markeds-

vilkår. Trods det præsterer Verdo et resultat før renter og afskriv-

ninger (EBITDA) på 234,4 mio. danske kroner og et resultat før skat 

på 32,6 mio. kroner.  Verdo har arbejdet intensivt med at reducere 

omkostningerne yderligere i 2013 samtidig med, at produktiviteten 

er forbedret. 

- Vi kan ikke skjule, at de generelt pressede markedsvilkår og tab på 

debitorer har påvirket vores forretning i 2013. Men det er præmis-

sen, og derfor må vi bare arbejde med at sikre et endnu stærkere 

fundament og konsolidere os, siger Kim Frimer. 

Optimismen ligger lige for. Ikke fordi Verdo passivt venter på et 

opsving, men fordi man blandt andet forfølger en strategi, der sigter 

mod at gøre virksomheden endnu stærkere på markedet for grøn 

energi, hvor Verdo i forvejen har ekspertise i verdensklasse. 

et internationalt marked i vækst

Biomassemarkedet er i stærk forandring. Verdo har engageret sig 

både nationalt og internationalt blandt andet ved at købe GF Energy 

(i dag GF Verdo) i Holland, som er stærk på især det franske og 

italienske marked.

- Vi er nu blandt de større distributører af biomasse på europæisk 

plan, og Verdo er et premium brand i en lang række europæiske 

lande. På vores biomassefabrikker i England og skotland har vi øget 

produktiviteten og vores markedsandel, så vi i dag er den absolut 

største aktør på det britiske marked, siger Kim 

Frimer, der er glad for, at indsatsen i 

storbritannien begynder at bære 

frugt efter nogle udfordrende år.

sikrer gode priser

At være blandt de største 

distributører af biomasse i 

Europa er ikke i sig selv et 

mål. Mere væsentligt er det, 

at indtjeningen fra disse 

aktiviteter er et middel til 

at sikre, at Verdo bliver ved 

med at være et stort, selvstændigt 

forsyningsselskab, der kan levere konkurren-

cedygtige el-, vand- og varmepriser i en tid, hvor 

afgifterne i høj grad presser priserne op. I dag 

er mere end en tredjedel af Verdos omsætning 

international, og den andel vil vokse i de kom-

mende år. Men det betyder ikke, at Verdo ligger på den 

lade side lokalt. 

- Vi skal ikke sikre profit til en række aktionærer. Vi er 

sat i verden for at sikre vores kunder de bedste priser 

på vand, varme og el. Det gør vi bedst ved hjælp af en 

kontrolleret vækst, høj kvalitet og effektivitet i alle led af 

virksomheden. Væksten vil primært ligge internationalt, 

men bidrager også til at udvikle og sikre spændende 

arbejdspladser lokalt, siger Kim Frimer. 

bedst i danmark

Med en toptrimmet forsyning, der blandt andet placerer 

Verdo helt i top på listen over danske elnetselskaber, er 

det en stolt Kim Frimer, der gør status og ser fremad. 

- Vi driver vores elnet og vandforsyning så effektivt, at 

vi i den årlige benchmarking på områderne er blandt 

de bedste i Danmark. Det skyldes ikke mindst vores 

stærke kompetencer på området, der betyder, at vi også 

fremadrettet nok skal fastholde positionen på markedet, 

siger Kim Frimer. 

samtidig oplever Verdo fortsat stor interesse for grøn 

fjernvarme og hurtigt fibernet, hvor kunderne er strøm-

met til i 2013. Og især markedet for fibernet vil vokse 

mere i de nærmeste år, forudser Kim Frimer. 

- Forbrugeradfærden har ændret sig radikalt gennem 

2013, og jeg forventer, at markedet vil vippe endnu mere 

over til fibernettets fordel i 2014, siger Kim Frimer.

kernekompetencer og øget fokusering

Udover et fortsat internationalt fokus kommer 2014 til 

at handle om at skabe profitabel vækst inden for alle 

forretningsområder, om at prioritere kundeservice højt 

og at sikre oplevelsen af Verdo som garant for kvali-

tet, ordentlige produkter og effektivitet. Det gøres ikke 

mindst gennem øget fokusering. 

- Generelt vil vi arbejde på at blive endnu bedre til det, vi 

er gode til. I Verdo Entreprise ser vi gode muligheder for 

at øge den finansielle styrke og forbedre bundlinjen ved 

at styrke vores kernekompetencer. I Verdo Produktion 

vil vi i stigende grad se på mulighederne på elmarkedet 

– ikke mindst inden for handel med el i de enkelte timer 

af døgnet. Det er muligheder, vi allerede arbejder med, 

men som vi fremadrettet skal blive endnu bedre til at 

udnytte, siger Kim Frimer.

og konsolidering af kerneforretningen

Afspil filmen og se Kim 
Frimer fortælle om 
Verdos grønne vision.
(Eller se verdo.dk/kim)

Play
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LedeLsesinterView

Verdo er et 
Premium brand 
i en lang række 

euroPæiske lande
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Vi vil skabe profitabel  
organisk vækst gennem:

• Tilfredse kunder

•  salg og produktivitet

•  Engagerede medarbejdere

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 

enkelt udtrykker præcis det, som 

Verdo står for og arbejder for. 

strategi 3i13

I strategien for perioden 2010-2013 

har målsætningen været at nå en 

samlet omsætning på 3 mia. danske 

kroner – og opnå et driftsresultat på 300 

mio. danske kroner før renter og afskrivnin-

ger (EBITDA). Det har stillet store krav til vores 

organisation. Verdo skal fortsat være en lønsom 

aktør i den danske energisektor, der på forret-

ningsmæssige vilkår skaber resultater.

Værdier i spil

Det er vigtigt, at alle medarbejdere kender Verdos mål 

og strategi – og for at nå det vi vil, er det endnu vigti-

gere, at vi alle trækker i samme retning. Verdo er derfor 

en værdiorienteret virksomhed, hvor vi arbejder sammen 

om at nå vores fælles mål, og hvor vi opfører os ordentligt. 

Værdierne er helt afgørende, for de valg vi træffer. 

Vi gør derfor en ekstra indsats for, at vores medarbejdere får vær-

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

hverdag at leve og handle efter dem. Det seneste års tid har vi især 

arbejdet med værdierne; effektivitet og kundefokus. Dette er begge 

værdier, som, vi ved, 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 3i13
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Nianet A/s 2,38 %
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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

GF Energy B.V.

Carbon Partners Inc. UsACarbon Partners As Norge

Verdo Entreprise A/s

koncernoVersigt

Verdo Vand A/sVerdo Vand Holding A/s

Verdo Produktion A/s

Verdo Hydrogen A/s

Verdo Energy A/s
Verdo Energy GmbH

MJ Commodities A/s
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• Verdo har selskaber i 7 

lande.

• mere end en tredjedel af 

Verdo koncernens omsætning 

genereres inter nationalt.

• Verdo har siden 2007 øget 

antallet af udenlandske medarbej-

dere fra 2 til 91. i dag er omkring 18 

procent af koncernens medarbejdere 

ansat uden for danmarks grænser.

Vidste  
du at:

Verdo har i flere år haft fokus på, at forretning uden 

for danmarks grænser kan være med til at styrke og 

fremtidssikre selskabet. Vi skal udnytte vores viden 

og kompetencer såvel nationalt som internationalt. 

dette er altafgørende for at skabe vækst, arbejds-

pladser og konkurrencedygtige priser i fremtiden.

Verdo
 ud i verden

Verdo renewables
Verdo renewables understreger vores ønske om at være en grøn virksomhed, 

der råder over hele værdikæden. Med vores fabrikker i England og skotland har 

vi stor erfaring med produktion og levering af biomasseprodukter af høj kvalitet, 

hvilket både giver mulighed for salg i storbritannien og eksport til resten af Europa. 

Verdo renewables har opbygget et stærkt brand for træpiller og -briketter og er i 

dag den absolut største aktør på det britiske marked.

ansatte: 75

Produktion, distribution samt salg af træpiller og -briketter primært i storbritannien.

Produktion af biomasse 
af høj kvalitet
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carbon Partners
Carbon Partners cementerer, via sin niche, vores position som en 

spiller på det globale marked. Gennem Carbon Partners’ logistik 

og netværk har vi adgang til en hel række industrikunder i Europa, 

hvilket giver os mulighed for også at afsætte vores bioprodukter 

til kunderne her. samtidig åbner det døre for nye partnerskaber og 

opkøb.

ansatte: 10

salg og levering af råmateriale som specialkul og –koks til 

metalforarbejdende industrier i usa,  europa og mellemøsten.

globalt 
netværk  
og partnerskaber gF Verdo

Vi købte i efteråret GF Energy (i dag GF Verdo) i Holland og har dermed 

konsolideret vores position som førende på det europæiske træpille-

marked. GF Verdo er med til at sikre ekspansionsmuligheder for Verdo. 

Gennem fælles indkøb af træpiller har vi fået en betydelig større ind-

købsvolumen og adgang til flere leverandører. Den fælles markedsføring 

og logistik giver samtidig adgang til nye markeder og kunder.

ansatte: 6 

indkøb, lager og distribution af træpiller til opvarmning af primært 

private hjem i tyskland, italien, holland og frankrig.

synergi og  
ekspansionsmuligheder

stor international 
omsætning

oMsætningsFordeLing (tdkk)

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2009 2010 2011 2012 2013

Verdo har engageret sig såvel nationalt som internationalt. 

Koncernens omsætning uden for Danmark er steget markant 

siden 2009.

Danmark Internationalt

omsætning  
fordelt på markeder
Verdo opererer på flere udenlandske markeder, og i en række 

europæiske lande er Verdo et premium brand. Det er derfor også på 

europæisk plan, vi genererer størstedelen af vores inter nationale 

omsætning.

oMsætning Uden For danMark

UK 14%

Oceanien 2,2%

Afrika 13,3%

Europa 63,5%

UsA 3,5%

Asien 3,2%

Mellemøsten 0,3%
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I Verdo tager vi både ansvar for klima, miljø, medarbejdere og 

samfund. Det gør vi ved at arbejde bæredygtigt med Csr med det 

for øje, at vores Csr-arbejde både skal gavne vores forretning og 

den verden, vi er en del af. 

Når vi eksempelvis fyrer med klimavenlig biomasse på 

vores kraftvarmeværk, får kunderne grøn varme og strøm, 

samtidig med at Verdo øger indtjeningen. Miljøet vinder, 

kunderne vinder, og Verdo vinder på denne måde.

Vores Csr-strategi er dybt forankret i vores virksom-

hed, og principperne er baseret på vores vision, mis-

sion og værdier, fordi de er grundstammen i Verdo. 

Principperne danner udgangspunktet for vores 

Csr-strategi og målsætninger på de følgende 

sider.

Menneskerettigheder

1.  Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 

menneskerettigheder.

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

tighederne.

arbejdstagerrettigheder

3.  Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til 

kollektiv forhandling.

4.  Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.

5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

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

forhold.

Miljø

7.  Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

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

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

anti-korruption

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

og bestikkelse.

Verdos Csr-politik tager udgangspunkt i FN’s 

Global Compact-principper, der er baseret på 

internationale konventioner inden for menne-

skerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø-

beskyttelse og antikorruption. Verdo har endnu 

ingen nedskreven politik for menneskerettighe-

der, men støtter op om Global Compact. Kernen 

i Global Compact er de følgende 10 principper 

for samfundsmæssig ansvarlighed, som er 

gengivet her:

Afsæt i  
fn-principper

• Vi vil være Danmarks grønneste energiselskab.

• Vi tilstræber at fremme grønne løsninger.

• Vi vælger grønne løsninger, hvis de stiller Verdo økono-

misk 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 sik-

kerhed.

• Vi støtter sporten og kulturen og indgår sponsorater, der kan skabe 

en bedre forretning for Verdo.

   Verdos 
Csr-principper 
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I Verdo ser vi mangfoldighed på arbejdspladsen som en styrke, vi kan omsætte til 

resultater. 

Mangfoldigheden dyrker vi eksempelvis ved at tage kandidater i arbejdsprøvning og 

praktik, ligesom vi hvert år opretter pladser til lærlinge og elever. Her giver 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 for-

retning er en del af. 

Verdo har efter nye lovkrav opsat måltal for antal kvinder i Verdos bestyrelse. 

Til Verdos bestyrelsesvalg i 2014 er vores mål at fastholde 2 ud af 12 

kvinder i bestyrelsen svarende til 16,67 procent. 

På ledelsesniveau arbejder vi også aktivt med mangfoldigheden. Her 

fokuserer vi kontinuerligt på at fremme mangfoldigheden blandt vores 

ledere, så alle er sikret de samme muligheder.

Verdos PrinciPPer For 
MangFoLdigHed i LedeLsen

Vores arbejde med mangfoldighed  

i ledelsen tager afsæt i disse principper:

•	 	Vi ønsker, at det underrepræsenterede køn  

(p.t. kvindelige medarbejdere) oplever, at de har 

samme muligheder for karriere og lederstil-

linger som de mandlige medarbejdere.

•   Vi tilstræber at øge andelen af kvindelige 

ledere på alle ledelsesniveauer i koncernen.  

-  Niveau 3 (direktører/funktions-

direktører) fra 15 % til 25 % inden år 

2018.

 -  Niveau 2 (chefer) fra 14 % til 20 % 

inden år 2018.

 -  Niveau 1 (ledere/teamledere) fra 

3 % til 10 % inden år 2015.
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Vi måler vores resultater inden for csr. Helt konkret måler vi på følgende 

i forhold til csr-afrapportering i årsregnskabet:

co2- og nox-udledning
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 2013 på 4.176 tons, mens NOx-udledningen var på 306.890 kg. I 

2012 var såvel CO2- som NOx-udledningen en smule mindre, men vi 

er nu nede på så lavt et niveau, at selv små driftsmæssige udsving 

og tekniske hændelser vil afspejle sig, hvilket forskellen mellem tal-

lene i 2012 og 2013 er et udtryk for. 

brug af træflis som brændsel
Biobrændsler som træflis og træpiller er CO2-neutrale – det satser 

vi stort på i Verdo. Vi køber blandt andet ”udtjent plantagetræ” fra 

gummiproduktion i Ghana, sejler det til Danmark og bruger det som 

brændsel på vores kraftvarmeværk i randers. Det gør produktionen 

af el og varme grønnere. I 2013 brugte vi 206.838 tons træflis. scan 

Qr koden nederst på siden og se filmen fra Ghana. 

energibesparelser
Energiselskaberne er forpligtet til at realisere energibesparel-

ser hos slutbrugerne af energi,  og Verdo sørger årligt for, at der 

bliver gennemført en vis mængde besparelser, der indberettes til 

Energistyrelsen. Vores energibesparelser er realiseret gennem 

Verdo Energirådgivning, som har fundet besparelserne 

hos både private kunder, offentlige organisationer 

og private virksomheder. Desuden har vi fundet 

energibesparelser på vores eget net, og i 

2013 blev der i alt realiseret energibesparel-

ser på 21.276.000 kWh.

arbejdsulykker
I Verdo fokuserer vi på at mindske 

antallet af arbejdsulykker blandt andet 

gennem registreringer af potentielt far-

lige hændelser og forebyggende aktiviteter. 

Derudover vurderer vi løbende vores arbejdsmiljø 

gennem vores arbejdspladsvurdering. I 2013 

har vi i Verdo koncernens danske selska-

ber registreret seks arbejdsulykker og 70 

nærvedhændelser. Arbejdsulykkerne i 2013 

medførte i alt 786 fraværsdage.

Jobtræning og 
uddannelsestilbud
I Verdo tager vi lokalt samfundsansvar og 

formidler praktik- og jobtræningsforløb i 

hele koncernen. I 2013 havde vi 16 medar-

bejdere under jobtræning, mens vi havde 6 i 

praktik eller i studentermedhjælperjob. Det 

er noget, som bidrager til at udvikle os og 

tilfører den nyeste viden til organisationen.

I vores lærlingeudvalg tages ansvar for at nå 

regeringens målsætning om, at 95 procent 

af en ungdomsårgang i 2015 skal gennem-

føre mindst en ungdomsuddannelse. I 2012 

havde Verdo 13 lærlinge/elever – unge som 

voksne. Ved udgangen af 2013 havde vi hele 

17 lærlinge/elever.

Vi offentliggør 
resultaterne
Vi offentliggør en række af de målbare Csr-

indsatser i årsregnskabet sammen med 

koncernens øvrige nøgletal. På den måde 

synliggør vi, at der er en sammenhæng mel-

lem Csr og god forretning i Verdo.

Flere af vores Csr-indsatser har offent-

lighedens interesse og formidles gennem 

medierne. Andre formidles gennem den 

interne kommunikation såsom intranet-

tet, hvor de skaber intern stolthed blandt 

medarbejderne.

Afspil filmen og se hvordan Verdo 
importerer og gør brug af udtjent 
plantagetræ fra Ghana.

Play
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resultater i 2013
Måleparameter 2013 2012

CO2-udledning(1) 4.176 tons 801 tons

NOx-udledning(2) 306.890 kg 288.476 kg

Brug af træflis(2) 206.838 tons 208.991 tons 

Kilowatt timer produceret på 

grøn energi

176.368.371 kWh 176.104.873 kWh

Energibesparelser 21.276.000 kWh 21.555.000 kWh

Elbiler 3 3

Arbejdsulykker/nærvedhændelser 6/70 10/37

Medarbejdertilfredshed 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
(3) Ildsjæle: 80

Relation: 84

Engagement: 89

Kvinder i ledelsen Bestyrelsen: 16 %

Ledelsen: 12 %

Bestyrelsen: 16 %

Ledelsen: 12 %

Lærlinge Unge lærlinge: 12

Voksenlærlinge: 5

Unge lærlinge: 9

Voksenlærlinge: 4

Elever (kontor og teknisk designer) 4 1

Studerende under uddannelse 

(praktikanter mm.)

6 1

Medarbejdere i skåne- og flexjob 9 9

Medarbejdere i jobtræning 16 12

(1) Tallene vedr. CO2 er fra kraftvarmeværket og spidslastcentralerne i randers.
(2) Tallene vedr. NOx og træflis er kun for kraftvarmeværket i randers.
(3)  Pointtallene i forhold til ildsjæle, relation og engagement er opgjort  

på en skala fra 0 – 100.  

Tallet for Ildsjæle (80) kan sammenlignes med tal fra EEI  

(European Employee Index) og sammenlignelige  

virksomheder på 70. 

 Årsberetning 2013          19

csr - FokUsoMrÅder



Vi forVenter at 
nyt økonomi- 

og ressourCe-
styringssystem 

Vil reduCere 
konCernens 

omkostninger 
i fremtiden

trods udfordringer
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2013 blev på mange måder et blandet år for 

Verdo. De første spæde tegn på et opsving 

begyndte at vise sig i markedet, men der er 

stadig udfordringer. På grund af svære mar-

kedsforhold, som eksempelvis meget lave 

elpriser, oplevede Verdo koncernen for første 

gang i flere år en stagnerende omsætning. 

Verdo omsatte for 2,4 mia. danske kroner, 

hvilket er på niveau med 2012. 

I hele 2013 har vi oplevet kunder, inden for 

stort set alle produktområder, der har haft 

meget svært ved at betale deres regninger. 

specielt nogle få store industrikunders 

rekonstruktion gav store tab. Dette forår-

sagede travlhed i både kundecenteret og 

økonomiafdelingen. resultatet før renter og 

afskrivninger (EBITDA) blev på 234,4 mio. 

danske kroner, og resultat før skat blev på 

32,6 mio. danske kroner, hvilket ikke er helt 

som forventet. 

interne forandringer reducerer 

omkostninger

I økonomiafdelingen har vi i 2013 fokuse-

ret på at optimere Verdos processer. Det 

betyder, at vi i løbet af året blandt andet 

har overtaget og centraliseret en række 

opgaver, der tidligere lå hos divisionerne, 

herunder faktura- og rykkerudsendelse.  

I forhold til vores finansielle mål er det 

glædeligt, at Verdo koncernen i 2013 har 

afdraget næsten 40 mio. danske kroner på 

vores lange gældsforpligtigelser. Dog stiger 

koncernens finansielle gearing til 5,5 da 

vores EBITDA er lavere end i 2012. Vi har 

en stærk forventning om, at gearingen vil 

falde igen i de kommende år, hvor vi fortsat 

afdrager på gælden og samtidig forventer 

et stigende EBITDA. soliditeten er i 2013 

steget til 39,0, hvilket vidner om en stor 

finansiel robusthed. 

Vi har i 2013 haft et stort fokus på forretningspro-

jektet Work smarter. Det er et stort organisations- 

og it-projekt, som skal effektivisere vores arbejds-

processer og opbygge en række nye værktøjer 

og procedurer. Projektet er vigtigt i forhold til at 

understøtte forretningskritiske processer i frem-

tiden. En af de rigtig store gevinster i projektet er 

implementeringen af et nyt økonomi- og ressour-

cestyringssystem (ErP-system), som vi forventer 

vil kunne reducere koncernens omkostninger 

betydeligt i fremtiden. Projektet har fyldt meget 

i løbet af året, hvilket ikke mindst har krævet en 

stor indsats i it-afdelingen, der skal supportere de 

mange nye systemer.

samlet regning til kunderne

Opstarten af den såkaldte DataHub (fælles data-

base for alle forbrugsmålinger på el i Danmark) 

den 1. marts 2013 har været en af årets store ud-

fordringer. Ikke bare for Verdo, men for branchen 

som helhed. DataHub’en sikrer elkunderne online 

adgang til deres egne forbrugsdata og selvbetje-

ningsmuligheder og er det første skridt på vejen 

mod den såkaldte engrosmodel. 

Engrosmodellen betyder, at alle elkunder i 

Danmark fra 1. oktober 2015 kun vil få én 

elregning, uanset hvilken leverandør, de 

har valgt. Det sker ved, at elnetselskabet 

en gros afregner elhandlerne, der så 

fakturerer kunden samlet for både el-

net og strømforbrug. Altså bliver det 

fremover elhandlerne, der har den 

direkte kontakt til kunden. Det er 

en ændring, der får stor betyd-

ning for både vores kundeser-

vice, Verdo El-net samt vores 

elhandelsselskaber (Verdo 

Elforsyning og Midtjysk 

Elhandel) – eksempelvis i 

forhold til de it-systemer, 

der anvendes til kunde-

afregning.

kenneth r. h. jeppesen

økonomidirektør

Verdo a/s
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Verdo arbejder på at blive danmarks grønneste energi-

selskab, og derfor fyrer vi i dag udelukkende med bio-

brændsel 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, for-

di det øger udnyttelsesgraden af det tilførte brændsel. og med 

kraftvarmeværkets placering på havnen sikrer vi den mest ef-

fektive transport af de 240.000 tons biomasse, som bruges hvert 

år – til gavn for både økonomi og miljø.

For Verdo Produktion endte 2013 økonomisk set med 

et lille plus i forhold til budgettet, men resultatet før 

renter og afskrivninger (EBITDA) blev påvirket negativt af 

lave el- og CO2-priser. 

Driftsmæssigt har 2013 været tilfredsstillende for 

kraftvarmeanlæggene i både randers og Grenaa. Vi 

har haft en høj rådighed på vores anlæg, og vi har ikke 

haft hændelser med afgørende indvirkning på driften. 

I Grenaa har vi dog fortsat haft en del udfordringer 

med svingende halmkvalitet samt sten og maskindele 

i halmballerne. 

På kraftvarmeværket i randers har brændslet - bortset 

fra få timer - været CO2-neutralt. Vi har primært brugt 

gummitræ fra Ghana som brændsel, fordi træets 

egenskaber passer godt til kedlerne. 

Mere effektive anlæg

På randers Kraftvarmeværk har vi udskiftet de 30 år 

gamle fjernvarmepumper. De 12 nye pumper giver en 

mere energieffektiv og miljøvenlig drift og vil betyde en 

kraftig kapacitetsforøgelse til sydbyen i randers, hvor 

der forventes den største udbygning af fjernvarme. Alle 

pumper blev udskiftet, imens fjernvarmesystemet var 

i drift. Det har haft stor betydning for de samlede om-

kostninger, da det eksempelvis betød, at 

det ikke blev nødvendigt at tage spidslast-

centralerne i brug, hvilket er dyrere i drift. 

Vi har også udskiftet de sidste dele af vores 

overhedere på randers Kraftvarmeværk. 

Der blev i 2011 konstateret korrosion på 

overhedere i begge kedler, og udskiftningen 

er foregået løbende over de seneste år. De 

nye overhedere er af de mest velegnede 

materialer, og rørene er købt direkte fra 

stålproducenten for at optimere kvalitet 

og nedbringe omkostninger. Overhederne 

bliver fortsat undersøgt for korrosions-

hastighed ved den årlige revision. 

På Grenaa Kraftvarmeværk har vi i 2013 

arbejdet på at styrke transportsystemet til 

halmen gennem optimering af halmlinjer-

ne, så vi undgår at tilkalde rådighedsvag-

ten uden for normal arbejdstid.

Verdo Hydrogen skuffer

I 2013 blev ledelsen af Verdo Hydrogen 

lagt under samme ledelse som Verdo 

Produktion. 

12 nye PumPer 

giVer en mere 

energi effektiV 

og miljø Venlig 

drift

henrik bøgh nielsen

divisionsdirektør

Verdo Produktion

modernisering og effektivitet
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Verdo Hydrogens produktion har været en del under budget, hvilket 

har givet et utilfredsstillende økonomisk resultat. Der har dog ikke 

været utilsigtede driftsproblemer i løbet af året. 

konkurrencedygtigt anlæg – også i fremtiden

I 2014 vil vi fortsat fokusere på at øge vores effektivitet og udvikle 

forretningen. Vores nærmeste fremtid i Verdo Produktion presses 

af politiske tiltag, som skal videreudvikle det danske og europæi-

ske energisystem. For at bibeholde den høje effektivitet vil vi i 

2014 optimere vores produktion på Intraday-markedet, som er 

den produktion af el, der finder sted i selve driftsdøgnet.

For Grenaa Kraftvarmeværk er der endnu ikke fundet en 

fremtidig løsning for værket efter 2017, men i 2014 

indgår vi i udviklingssamarbejdet ”Grenaa Energifor-

syningsstrategi 2014”, der er initieret og ledet af 

Norddjurs Kommune. 

Verdo ProdUktion

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning  417.429 417.029

EBITDA  71.682  91.366 

resultat  15.794  33.832 

Investeringer  26.006  23.642 

Egenkapital  70.500  35.938 

Afspil filmen og se Henrik Bøgh fortælle 
om, hvordan Verdo Produktion forbereder 
sig på fremtidens energiforsyning.

Play
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I Verdo Forsyning arbejder vi målrettet på at 

blive Danmarks svar på, hvordan grøn vækst, 

forsyningssikkerhed og effektivitet kan gå hånd 

i hånd. 

Den ambition er vi godt på vej til at opfylde. 

Verdo er nemlig det eneste forsyningsselskab 

i Danmark, der har to ud af tre forsyningsarter 

placeret helt i top på lister over økonomisk ef-

fektivisering. samtidig peger den årlige måling 

blandt danske elselskaber på, at vores forsy-

ningssikkerhed er meget tilfredsstillende. 

nedgravede kabler sikrer forsyning

Hobro, Hillerød og randers har nu alle kabellagt 

elforsyning, og det har givet os store gevin-

arbejder målrettet 

På at bliVe danmarks 

sVar På, hVordan 

grøn Vækst, for-

synings sikkerhed og 

effektiVitet kan gå 

hånd i hånd

jesper s. sahl

divisionsdirektør

Verdo forsyning

Verdo Forsyning

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning  622.677  621.435 

EBITDA  119.551  126.697 

resultat  39.177  61.704 

Investeringer  42.456  55.804 

Egenkapital  899.779  860.531 

ster. Hvor storme og nedfaldne 

luftledninger tidligere betød udfald 

på elforsyningen, så gav stormene 

i november og december i 2013 

ingen af den slags udfordringer i 

Verdos elnet. 

øget efterspørgsel

Gennem året har vi sat fokus på 

salg og markedsføring af vores 

produkter. Det har betydet, at vi har 

fået mange nye kunder på varme-

området, og at mange elkunder er 

kommet tilbage til Verdo.

af den bedste slags

Verdo forsyning sørger hver dag for, at kunderne i vo-

res forsyningsområder får leveret miljørigtig el, vand og 

varme til en konkurrencedygtig pris. Vi vedligeholder og 

udvikler løbende ledningsnettet, så kunderne også i frem-

tiden er sikret høj forsyningssikkerhed og kvalitet. Vi rådgiver 

desuden vores kunder i energioptimering og installerer løsnin-

ger, som både gavner miljøet og den enkeltes økonomi.
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2013 har været præget af markante lovændringer på 

elforsyningsområdet, der betyder at alle 36 forsynings-

pligtsbevillinger i Danmark fremover bliver udstedt 

gennem udbud. Det har dog ikke påvirket Verdos 

forsyningsselskaber, fordi både randers El-forsyning 

og Hillerød El-forsyning har bevillinger frem til 

henholdsvis 2015 og 2017. 

Fra den 1. januar 2014 bliver forsyningsdivi-

sionen udvidet til også at omfatte Midtjysk 

Elhandel. Midtjysk Elhandel er landsdæk-

kende inden for rådgivning og handel med 

el, og vi forventer, at deres store indsigt 

i erhvervsmarkedet vil styrke vores el-

handelsaktiviteter og skabe værdifulde 

synergier mellem vores selskaber.  

Forsyningen

Verdo randers eL-Forsyning a/s

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning 56.820 63.410

EBITDA 6.451 4.554

resultat 4.743 4.357

Investeringer 525 20

Egenkapital 27.892 23.149

Verdo HiLLerød eL-Forsyning a/s

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning 19.404 24.365

EBITDA 1.330 1.368

resultat 998 1.026

Investeringer 0 0

Egenkapital 5.489 4.491
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Verdo el-net sørger 

hver dag for, at mere 

end 100.000 kunder i 

randers, hobro og hil-

lerød får leveret el på en 

måde, som både tilgodeser 

miljøet og borgernes penge-

pung. 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.

Verdo randers eL-net a/s

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning 146.254 146.187

EBITDA 24.693 25.365

resultat 15.141 15.912

Investeringer 7.169 15.706

Egenkapital 412.043 396.902

Verdo HiLLerød eL-net a/s

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning  53.376  55.838 

EBITDA  9.166  10.812 

resultat  216  1.568 

Investeringer  7.147  14.063 

Egenkapital  35.021  34.804 
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Effektiviteten i Verdo randers El-net har 

nået nye højder. I den nationale økonomiske 

benchmarking for året 2012 er vi blevet 

kåret som det mest effektive elselskab i 

Danmark. I de seneste fire år har vi øget ef-

fektiviseringen gennem fokus på arbejds-

gange og ressourceoptimering, hvilket nu 

betyder en absolut topplacering blandt de 

50 elselskaber i Danmark.

Højere effektivitet

I begyndelsen af året godkendte Energi-

tilsynet vores ansøgning om at samordne 

beredskabet for elforsyningerne i Hillerød 

og randers. Det har gjort os mere effektive 

samtidig med, at vi kan opretholde en høj 

forsyningssikkerhed.

I 2013 har vi påbegyndt planlægningen 

for en yderligere udrulning af fjernaflæste 

elmålere hos vores kunder. Ifølge lovgivnin-

gen på området skal alle afregningsmålere 

for elektricitet udskiftes inden 2020. Nye 

målere blev installeret hos Verdo Hillerød El-

nets kunder allerede i november 2012, og i 

randers og Hobro venter nu udrulningen af 

i alt 65.000 målere inden for områderne el, 

vand og varme.

sommeren gav meget solenergi

Næsten 300 solskinstimer i juli gav en rekordproduktion 

af sol-el i Danmark, og hele 13 procent af det samlede 

danske elforbrug var på et tidspunkt dækket af energi 

fra solen. Til sammenligning dækker solceller kun én 

procent af den danske produktion af el i normale perio-

der. Den stigende mængde sol-el påvirker elnettet og 

er vigtigt at tage højde for i fremtidige dimensioneringer.

Overordnet set har vi dog oplevet et fald i installationen 

af nye solcelleanlæg i 2013, hvilket tydeligvis skyldes 

lovændringen i november 2012. Et reduceret tilskud 

til solcelleanlæg på under 6 kW medførte et brat fald i 

interessen, der fortsat er på et minimum. 

stormen rasede i randers

2013 var præget af flere storme sidst på året, og i 

randers mistede vi både strøm og varme torsdag den 

5. december. Varmen var kun afbrudt i fem timer i det 

meste af byen, mens strømmen kun var afbrudt hos 

2.848 kunder i den sydøstlige del af byen i to timer. År-

sagen til afbrydelsen var udfald af vores kraftvarmeværk 

på havnen. samtidig valgte vi proaktivt under stormen 

at koble elkunder i området omkring randers Havn af el-

nettet for en kort periode, så højvandet ikke kortsluttede 

vores kabelskabe. 

Danmarks mest mere effektiVe 

samtidig med, 

at Vi kan oPret-

holde en høj 

forsynings-

sikkerhed
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  Verdo Vand er blandt de mest effektive 

drikkevandsselskaber i Danmark og er 

dermed ét af de få selskaber, der ikke får 

pålagt at reducere indtægterne. Verdo Vand 

ligger ligeledes i top i en økonomisk bench-

marking blandt de 225 største vandforsyninger i 

Danmark – det vil sige blandt alle de vandværker, 

der er underlagt den danske vandsektorlov. 

Fokus på vandsikkerhed

I 2013 er Verdo Vand nået langt med implementerin-

gen af Dokumenteret Drikkevands sikkerhed (DDs), der 

skal være indført for samtlige danske vandselskaber 

inden den 31. december 2014. Vi overholder allerede 

en lang række af kravene i den nye drikkevandsstan-

dard, men har taget et nyt redskab i brug for at være 

på forkant. Det hedder Bactiquant (BQ) og 

gør det muligt at få meget hurtige drik-

kevandsanalyser, så vi endnu hurtigere kan 

spore kilden til en eventuel drikkevands-

forurening. 

beholder fremtidige 

boligområder i tjærbyvang

randers Kommune søgte i 2013 om at få 

ændret fremtidige drikkevandsforsynings-

grænser i Tjærbyvang. Det blev gjort efter 

ønske fra Dronningborg Vandværk, der ville 

øge sit potentielle kundegrundlag. Den æn-

dring ville betyde, at vi skulle afgive en del 

af vores eksisterende forsyningsområde. Vi  

indgik ikke forlig og fastholdt i stedet retten 

og pligten til at forsyne fremtidige bolig-

områder i Tjærbyvang. 

Vandets dag i ny pumpestation

Vi holder fast i traditionen med at invitere 

de randrusianske familier til åbent hus 

i forbindelse med Vandets Dag den 22. 

marts. I 2013 var der igen mange frem-

mødte, selvom vi havde fundet en ny loka-

tion til formålet. Hvor vi de tidligere år har 

budt indenfor i Vandtårnet på Hadsundvej, 

valgte vi i år at åbne dørene til vores nybyg-

gede pumpestation på Toldbodgade.

vandforsyning

Verdo Vand a/s

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning  24.473  22.051 

EBITDA  12.700  11.361 

resultat  4.555  2.679 

Investeringer  9.938  10.084 

Egenkapital  41.017  36.461 

 hos Verdo Vand leverer vi noget af 

danmarks reneste drikkevand til cirka 

46.000 borgere i randers. Vores vision er 

at levere godt og billigt drikkevand til vores 

kunder, samtidig med at vi sikrer en stabil 

vandforsyning. derfor har vi konstant fokus 

på at forbedre både kvalitet, forsyningssikker-

hed og økonomi, så vi også i fremtiden kan levere 

drikkevand af højeste kvalitet til vores kunder.
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Verdo Varme har fastholdt en uændret 

varmepris i fire år. I en tid hvor stigning i 

NOx-afgift og en eventuel ny forsynings-

sikkerhedsafgift har fået megen omtale i 

pressen, er vi stolte af at kunne fastholde 

varmeprisen. Der er primært to årsager til, 

at vi kan holde prisen i ro. Vi har i rette tid 

ombygget kraftvarmeværket til biomas-

sefyring, mens vi samtidig har optimeret 

hele vores værdikæde for fjernvarme - lige 

fra indkøb af brændsel til salg og levering af 

varmen til vores kunder. 

Lavere afgift øgede markedsandelen

Verdo Varme sænkede tilslutningsafgiften 

i perioden fra den 1. september til 31. de-

cember og kunne hermed øge markedsan-

delen for fjernvarmetilslutning i randers.

Tilslutningsafgiften blev i 2013 reduceret 

fra 17.500 kroner til 7.500 inklusiv moms. Den ændrede 

afgift gjaldt kun for kunder med et boligareal under 

300 m2, og som samtidig stod overfor at skulle udskifte 

oliefyr eller el-radiatorer med fjernvarme. Tiltaget var 

en stor succes, der resulterede i ikke mindre end 31 nye 

kunder. 

alarmberedskab giver sikker forsyning

Gennem hele året har Verdo Varme haft høj forsynings-

sikkerhed med en hurtig og effektiv udbedring af skader 

på vores fjernvarmenet. Det skyldes, at vi gennem 

mange år, i forbindelse med renovering og udbygning 

af fjernvarmenettet, har etableret tekniske foranstalt-

ninger i mere end halvdelen af nettet, der ”sladrer” i 

tilfælde af lækager.

og fortsat lave  
varmepriser

Verdo VarMe a/s

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning  322.350  309.584 

EBITDA  65.271  73.340 

resultat  19.069  40.809 

Investeringer  17.677  15.929 

Egenkapital  292.929  273.860 

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.

jesper s. sahl

divisionsdirektør

Verdo forsyning
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i Verdos handelsdivision har vi handlet med el, brint, specialcar-

bon og brændsler gennem 10 år og er eksperter i national og inter-

national handel. Vi er blandt europas største inden for handel med 

forskellige typer biomasse som træ, kakaopiller og olivenkerner, som 

er nogle af fremtidens vigtigste klimavenlige energikilder. desuden 

handler vi med kul, olie og andre relaterede bulk-produkter, ligesom 

Co2-handel er et væsentligt område for os. Verdo handel lægger vægt på 

stærke kunde- og leverandørrelationer, langsigtet planlægning, hvor vi al-

tid afpasser behov og risiko. Vi bruger vores kompetencer inden for indkøb, 

fragt, kontraktafvikling og produktudvikling til at blive den foretrukne samar-

bejdspartner for vores kunder.

Markedet  
for træpiller 

thomas bornerup

divisionsdirektør

Verdo handel
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2013 blev et år med høj aktivitet og mange 

udfordringer for Verdo Handel, der bestod 

af forretningsområderne Energy, Carbon 

Partners, Midtjysk Elhandel, MJ Com-

modities, GF Energy (i dag GF Verdo) og 

indtil juli også Hydrogen, der nu er en del af 

Verdo Produktion. 

Med en omsætning på 1.627 mio. danske 

kroner og et resultat (EBITDA) på 37,2 mio. 

danske kroner blev 2013 mindre tilfreds-

stillende. Årets resultat blev påvirket 

negativt af en mild vinter, lave elpriser og 

et svagere marked end forventet – specielt 

på carbon-siden. Desuden blev vi negativt 

påvirket af nedlukningsomkostninger i MJ 

Commodities, der blev lukket i september 

grundet utilfredsstillende resultater. 

bioenergi fortsat i fokus

2013 fortsatte med import af træflis 

baseret på gummitræ fra Ghana, en øget 

vækst på træpillemarkedet og test af nye 

bioprodukter. I starten af året udvidede vi 

også aktiviteterne på randers Havn med 

et opsækningsanlæg til træpiller, ligesom 

vi optimerede vores lagerkapacitet til træ-

stammer og -flis. 

Vækst og ny dreng i klassen

Afsætningen af højkvalitets-træpiller til 

forhandlere og private kunder er fortsat 

vokset, og vi har i dag fuld kontrol over 

hele værdikæden, hvilket styrker vores 

leveringssikkerhed og kvalitet. Greenii har 

også fortsat den gode udvikling fra 2012 

med en stigning i omsætningen. Flex Heat 

forventes at blive erstattet af et nyt brand, 

som kan servicere vores kunder i hele EU i 

løbet af 2014.

GF Verdo er nyeste skud på stammen i 

handelsdivisionen. GF Verdo er speciali-

seret i  levering af højkvalitets-træpiller i 

Mellem- og sydeuropa, og selskabet har 

fra hovedkontoret i rotterdam været aktivt 

på dette marked de seneste tre år. 

Flere udenlandske kunder

Omsætningen af kul til opvarmning og 

industri faldt i Danmark, men i kraft af flere 

Verdo HandeL

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning  1.627.435  1.615.020 

EBITDA  37.236  52.227 

resultat  19.978  26.658 

Investeringer  2.304  8.232 

Egenkapital  226.720  218.662 

nye kunder i udlandet formåede vi at øge den samlede 

volumen.

 

I Carbon Partners blev omsætningen lavere end 

forventet på grund af den fortsatte overkapacitet i 

markedet. Vi har alligevel oplevet en god tilgang af 

nye kunder uden for Europa, og vi forventer, at den 

fremtidige vækst vil komme fra markederne i Asien og 

Mellemøsten.

3 x gazelle i Midtjysk elhandel 

Prisen på el blev lavere end forventet, men i Midtjysk 

Elhandel har vi haft kundetilgang, og det økonomiske 

resultat blev tilfredsstillende. Året bød også på endnu 

en stolt kåring som gazelle-virksomhed af Børsen.  

nye tiltag og forventninger

I 2014 vil vi, i en branche under fortsat konsolidering, 

fokusere endnu mere på bioenergi og teknisk carbon. 

Vi forventer et højt aktivitetsniveau i kraft af flere 

danske og udenlandske kunder, hvilket vil betyde mere 

vækst.  

Handelsdivisionens aktiviteter uden for Danmark er i 

vækst, og det, forventer vi, vil føre til ansættelsen af 

flere medarbejdere. Andelen af udenlandske med-

arbejdere forventes over de kommende år at stige 

yderligere.

Vi forventer desuden yderligere vækst i UsA samt Mel-

lem- og Fjernøsten. På disse markeder vil vi iværk-

sætte nye tiltag for at styrke relationer og samarbejde 

inden for både afsætning og forarbejdning. samlet set 

for Verdo handel forventer vi et økonomisk resultat i 

2014 som i 2013.

et år med 

høj aktiVitet 

og mange 

udfordringer 

for Verdo 

handel
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som teknisk samarbejdspartner har Verdo entreprise 

erfarne projektledere og dygtige håndværkere samlet 

under ét tag. det betyder hurtige arbejdsgange og fleksi-

ble arbejdsprocesser. Vi løser både den enkle installations-

opgave 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 kombi-

nere vores grønne produkter. energirådgivning samt service på in-

stallationer og anlæg er samtidig områder, hvorpå vi er rigtig stærke. 

ole ørndrup

divisionsdirektør

Verdo entreprise

I Verdo Entreprise har vi i årets løb fokuseret på at 

udvide samarbejdet med eksisterende kunder samtidig 

med, at vi har sikret opgaver hos nye kunder inden for 

udvalgte segmenter. 

Gennem hele året har vi både fokuseret på at højne kvali-

teten og at sikre kunderne en god oplevelse i samarbejdet 

med Verdo Entreprise. Det har resulteret i, at vi i mange 

tilfælde er blevet den foretrukne samarbejdspartner. Vi 

har dog også i årets løb oplevet større tab på debitorer.

stor interesse for Led-teknologi

I 2013 har vi løst en række opgaver for Vejdirektoratet 

og kommuner, hvor ældre trafiklys landet over er blevet 

erstattet med ny LED-baseret teknologi. Projekterne 

omfatter både nyetablering, renovering og den fortsatte 

drift af trafiklys i flere kommuner. 

Markedet har generelt udvist stor interesse for at bruge 

moderne LED-teknologi, da det giver en stor besparelse 

i energiforbruget samt en længere levetid. Derfor har vi 

udskiftet flere gadelys-anlæg og belysning på parke-

ringsarealer for en række større virksomheder, ligesom 

vi har hjulpet flere boligforeninger med at 

renovere og udskifte både udendørsbelys-

ning og adgangskontrol. Her giver løsnin-

gerne både et lavere energiforbrug og mere 

tryghed.

større fokus på grønne løsninger

I årets løb har vi etableret en del solcellean-

læg for både private kunder, institutioner og 

kommuner. For hovedpartens vedkommende 

har det været aftaler, som blev indgået i for-

bindelse med det store solcelleboom i 2012. 

Der har ligeledes været en stigende interes-

se for biofyr. Vi har i årets løb etableret og 

installeret biofyr hos en række virksomheder 

og institutioner, som nu kan se frem til en 

markant besparelse på energiregningen. 

Flere renoveringsopgaver

Igennem hele 2013 har vi haft et sti-

gende antal opgaver med at konvertere 

varme installationer fra oliefyr eller anden 

Vi har 

fokuseret 

På at højne 

kValiteten 

og at sikre 

kunderne 

en god 

oPleVelse

med kunderne giver gevinst
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opvarmning til fjernvarme. Vi har samtidig udført flere renove-

ringsopgaver for boligforeninger, hvor boligerne moderniseres 

ved etablering af nye installationer inden for el, VVs og 

hårde hvidevarer. Området er i vækst, godt hjulpet på vej af 

politisk bevågenhed som for eksempel energirenoverings-

puljen. Verdo Entreprise har også bidraget aktivt i flere 

større byggeprojekter i både Jylland og på sjælland 

med el- og VVs-installation.

opsving giver appetit på grøn energi

I det kommende år vil vi fokusere på grønne ener-

giløsninger med udgangspunkt i biofyr, solceller 

og varmepumper samt kombinationsløsninger 

mellem disse anlæg. Vi forventer samtidig, at 

et spirende opsving i økonomien vil generere 

en stigende efterspørgsel på erhvervsmar-

kedet efter installation, drift og optime-

ring af produktionstekniske anlæg. 

Vi har også en forventning om, at 

service- og vedligeholdelsesopgaver 

inden for el, VVs, ventilation/inde-

klima, alarm, sikring og overvåg-

ning vil stige, og at erhvervslivet 

i højere grad vil efterspørge én 

leverandør, som varetager alle 

opgaver. 

Vi forventer, at 2014 

bliver et godt år for 

konvertering af var-

meinstallationer på 

grund af stigninger i 

markedet for reno-

vering af boliger 

og fjernvarme-

udbygningen i 

Danmark. 

Verdo entrePrise a/s

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning  227.374  259.834 

EBITDA  14.103  16.304 

resultat  1.170  2.160 

Investeringer  13.934  14.548 

Egenkapital  86.524  84.077 
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 Verdo tele arbejder for at levere ef-

fektive kommunikationsløsninger til 

kunderne i randers og hobro. Vi løser 

alle opgaver inden for tele- og data-

kommunikation og er en effektiv leveran-

dør af blandt andet internet, telefoni og tv. 

med vores fremtidssikrede fiberbredbånd vil 

vi være med til at understøtte digitaliserin-

gen af vores forsyningsområde, så alle borgere 

i fremtiden vil få glæde af høje internethastighe-

der. Vi sætter kundetilfredsheden i højsædet, og 

vores vision er at levere fiberløsninger til en kon-

kurrencedygtig pris kombineret med driftssikkerhed 

og høj kvalitet.

torben rick

divisionsdirektør

Verdo tele
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I 2013 har Verdo Tele oplevet markant 

tilgang af nye kunder, og næsten hver anden 

husstand i randers og Hobro har nu fiber fra 

Verdo Tele. Det presser konkurrenterne på 

markedet. Vores generelle markedsførings- 

og salgsindsats har i 2013 fokuseret på at 

øge markedsandelen i de områder, hvor 

vi allerede har lagt fiberkabler i jorden, og 

generelt har vi oplevet en solid tilstrømning 

af nye kunder fra både erhverv, private og 

foreninger. 

Det flotte resultat understøttes af den 

generelle tendens i markedet. Her er det 

tydeligt, at fiberteknologien er den hurtigst 

voksende internetteknologi herhjemme, når 

det gælder de faste internetforbindelser. 

Borgerne er begyndt at vælge kobberfor-

bindelser fra for i stedet at vælge fiber, der 

giver en langt hurtigere netforbindelse til 

det øgede forbrug af streamingtjenester. 

Den udvikling betyder, at vi også i fremtiden 

kan forvente en solid fremgang for vores 

fibernetløsning.

øget hastighed til kunderne

I 2013 har vi også haft et stort fokus på at 

optimere Verdo Teles forretning. Det har 

vi blandt andet gjort ved at ensrette og 

forbedre produktporteføljen, så vores kunder 

kan få endnu bedre produkter. Vi er lykkedes 

med opgaven ved at inddrage alle medar-

bejderne, der, med stort engagement, har 

bidraget ekstraordinært til at forbedre vores 

forretning og skabe et flot årsresultat.

Vi har gennem hele året forbedret vores 

produktivitet ved at optimere de interne 

forretningsgange og arbejdsprocesser. Vi har 

eksempelvis effektiviseret arbejdsgangen mellem vores 

kundeafklaring og graveentreprenører sådan, at al kom-

munikation mellem parterne i dag er elektronisk. Det har 

medført mindre ressourcespild samtidig med, at kunderne 

nu oplever en bedre og hurtigere service. 

salgsindsats på flere platforme

Hovedindsatsen i 2014 vil stadig være på geografiske 

områder, hvor der allerede er udrullet fiberbredbånd, og 

hvor der er gravet ud til fiber, men ikke fuldt udnyttede 

teknikskabe. salgsindsatsen vil udover de almindelige 

kampagner og personligt salg også 

have fokus på online mar-

kedsføring. 

fiber- 

 tek nologien er 

den hurtigst  

Voksende 

internet-

teknologi 

herhjemme

Afspil filmen  
og se Torben  
rick fortælle  
om øget  
kundetilfredshed  
via høj driftskvalitet  
og god kundeservice.

Verdo teLe a/s

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning  51.957  44.055 

EBITDA  16.950  13.615 

resultat  -23.360  -21.627 

Investeringer  25.732  29.076 

Egenkapital  44.122  59.270 

Play
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Verdo renewables’ vigtigste aktivitet er produktion og distribution af biomas-

sebaseret brændsel primært i storbritannien og sekundært i andre europæiske 

lande. Vi producerer træpiller og træbriketter på to fabrikker i henholdsvis skot-

land 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 klima-

forandringerne.

2013 var endnu et udfordrende år for Verdo renewables, 

men med betydelige forbedringer. Vi genåbnede eksem-

pelvis Grangemouth-anlægget i foråret og fik det op på 

fuld produktion i årets løb. Væksten i både omsætningen 

og efterspørgslen inden for alle sektorer betyder, at 

markedet nu kan aftage den produktion, der har været 

på fabrikkerne i storbritannien. I årets sidste seks uger 

oversteg omsætningen endda produktionen, hvilket er 

nyt for Verdo renewables.

grøn varme vinder indpas 

Brugen af træpiller til opvarmning vokser i storbritan-

nien, og salget fordobles næsten hvert år. Dette skyldes 

blandt andet den britiske regerings renewable Heat 

Incentive, der opfordrer til brug af træpiller til opvarm-

ning i større bygninger, og som vi vil se den fulde effekt 

af i løbet af næste år. 

Verdo-briketter lagerføres nu både af en landsdæk-

kende detailkæde og en række mindre detailkæder. 

samtidig stiger det direkte salg af briketter 

til forbrugerne via internettet. Priserne på 

træpiller til opvarmning steg også i Italien, 

som vi igen er begyndt at eksportere til gen-

nem GF Verdo. 

Vores hestestrøelse bliver også i stigende 

grad anerkendt som et godt alternativ 

til andre produkter på markedet, og den 

månedlige omsætning er fordoblet i løbet af 

sidste kvartal 2013. 

Forventninger om vækst

Vi har i 2013 arbejdet målrettet for at 

forbedre vores resultat, og vi har oplevet 

markante reduktioner i tabene i årets anden 

halvdel. Generelt er storbritannien ved at 

komme sig over recessionen, hvilket giver et 

mere optimistisk syn på økonomien. 

I 2014 vil vi styrke vores position som den 

førende leverandør i storbritannien og 

forbedre de økonomiske resultater ved at 

øge omsætningen udtrykt i volumen. Det, vi 

vil fokusere på, er at øge værdien af vores 

produkter igennem en forbedring af produk-

tionens ensartethed og effektivitet.

Alle vores kunder er optimistiske i forhold til 

udsigterne for 2014 og fremefter. Aktuelt er 

efterspørgslen i storbritannien på træpil-

ler 30 procent af den danske efterspørgsel, 

Vi Vil styrke 

Vores Position 

som den 

førende 

leVerandør i 

storbritannien

i storbritannien

Verdo renewabLes Ltd.

alle tal i tdkk 2013 2012

Omsætning  112.117  81.371 

EBITDA  -23.499  -38.036 

resultat  -36.225  -48.301 

Investeringer  7.402  4.006 

Egenkapital  160.188  -4.542 
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og med en befolkning på 62 millioner mennesker er der 

plads til vækst.

Næste trin i den britiske regerings plan renewable 

Heat Incentive, der gælder for private forbrugere, 

lanceres i foråret 2014. Initiativet bør medføre 

betydelig vækst i markedet for grønnere opvarm-

ning.

Det er et af vores mål, at mindst ét af vores 

Verdo produkter bliver solgt gennem en af 

de fire største supermarkedskæder i stor-

britannien. Vi ønsker dog også fortsat at 

udvikle det direkte salg til forbrugerne, 

da det giver den største fortjeneste, 

ligesom vi fortsat vil øge den procent-

vise andel af træpiller, der leveres i 

sække i stedet for bulk. 

Vores primære udfordringer 

består i et voksende pres på 

råvarepriserne, men i sam-

arbejde med Verdo Energy 

undersøger vi mulighe-

derne for at importere flis 

fra Ghana til storbritan-

nien. Dette kan være 

med til at begrænse 

yderligere prisstig-

ninger.

richard smith

divisionsdirektør

Verdo renewables
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På kraftVarmeVærket i 
randers har brændslet 
Været Co2-neutralt





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. Der er dog ændret 

i de regnskabsmæssige skøn omkring indregning af 

leasingkontrakter. De ændrede skøn er ikke indregnet 

i sammenligningstal men indregnet fremadrettet. 

Ændringen har ikke væsentlig betydning for hverken 

resultat eller aktiver og passiver.

generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at 

de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen 

indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskriv-

ninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, 

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser 

indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan 

måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og 

forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt 

regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsige-

lige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 

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

sterede på balancedagen.

koncernregnskab

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og de 

virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indi-

rekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne 

eller gennem aftaler har en bestemmende indflydelse.

De regnskaber, der anvendes til brug for konsoliderin-

gen, aflægges i overensstemmelse med moderselska-

bets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbej-

det som et sammendrag af de reviderede regnskaber 

for moderselskabet og dattervirksomhederne, og der er 

foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og 

omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og 

udbytter samt ikke realiseret koncernintern fortjeneste 

og tab på varebeholdninger og anlægsaktiver.

VaLUta og sikringsdisPositioner

Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til 

danske kroner efter transaktionsdagens kurs, idet kurs-

sikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede kurs. 

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta 

omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs, 

idet kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede 

kurs. realiserede og urealiserede valutakursgevinster og 

–tab indregnes i resultatopgørelsen.

Valutakursreguleringer af mellemværender med uden-

landsk dattervirksomhed, som anses for at være tillæg 

/ fradrag i nettoinvesteringen, indregnes i koncernregn-

skabet direkte på egenkapitalen.

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumen-

ter, der anses for sikring af fremtidige pengestrømme, 

indregnes direkte på egenkapitalen.

resULtatoPgøreLse

nettoomsætning

Koncernens omsætning omfatter indtægter ved salg 

af varer og ydelser inden for produktion og handel med 

brændsel, produktion af el og varme, varer og ydelser 

inden for infrastruktur (el, vand, varme og fiber) samt 

entreprenør og vedligeholdelsesopgaver.

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes 

i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang 

til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabs-

året. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter, 

ligesom under- / overdækning indregnes i omsætnin-

gen.
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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 investerin-

ger i ledningsnet er periodiseret svarende til koncernens 

praksis. 

omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger omfatter direkte og indirekte vareforbrug 

til køb af råvarer og handelsvarer, herunder hjemtagel-

sesomkostninger og handling.

andre eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 

vedligeholdelse af anlæg, markedsføring, lokaler og 

administrative omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger, pensioner 

og øvrige personaleomkostninger til selskabets ansatte.

afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsak-

tiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over 

aktivernes forventede brugstid. 

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og 

renteomkostninger samt realiserede og urealiserede 

kursgevinster og -tab. 

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 egenka-

pitalen med den del, der kan henføres til posteringer 

foretaget direkte på egenkapitalen.

Moderselskabet er sambeskattet med alle koncern-

selskaber, og koncernen har valgt at blive beskattet 

efter reglerne om international sambeskatning. Den 

samlede aktuelle selskabsskat vedrørende sambeskat-

tede selskaber er fordelt mellem de sambeskattede 

selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster 

(fuld fordeling).

baLance

immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles i balan-

cen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivnin-

ger. Kostprisen er anskaffelsesprisen og omkostninger 

i direkte tilknytning til anskaffelsen samt indirekte 

produktionsomkostninger for egenfremstillede aktiver. 

Indirekte omkostninger omfatter andele af indirekte 

materialer, ydelser og administrationsomkostninger. En-

delig opgøres kostprisen for anlæg med lang anlægstid 

inkl. finansieringsrenter i anlægsperioden. 

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes 

årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, 

som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, fore-

tages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdt 

hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til 

genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi. som genindvindingsværdi 

brugstid restværdi

Goodwill 5 – 10 år 0 %

Ledningsnet og  
-anlæg samt målere

 
1 - 60 år

 
0 %

Bygninger 20 - 100 år 0 %

Kraftvarmeværk 5 – 30 år 0 %

Driftsmateriel 3 - 30 år 0 %

Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsperioderne 

vurderes for de enkelte anskaffelser udfra en samlet 

vurdering af art og fremtidig påvirkning af selskabets 

indtjening.
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anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapi-

talværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af 

de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af 

aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopen-

gestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter 

endt brugstid.

Værdien af tildelte CO2-kvoter indregnes ikke i ba-

lancen, idet anskaffelsessummen for disse er DKK 0, 

mens købte kvoter indregnes i balancen og afskrives 

over anvendelsesperioden. salg af overskydende kvoter 

indregnes i resultatopgørelsen.

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 

leasingaftalens interne rentefod samt andre relevante 

oplysninger.

 

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 konstateres, eksempelvis børskursværdi pr. 

statusdagen. 

Andre tilgodehavender indregnes til dagsværdi og om-

fatter langfristede tilgodehavender.

Varebeholdninger

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-

princippet, vejede gennemsnitspriser eller nettorealisa-

tionspris, hvor denne er lavere.

råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer ind-

regnes til kostpris omfattende købspriser med tillæg 

af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under 

fremstilling opgøres som værdien af direkte og indirekte 

medgåede materialer og løn. Indirekte produktionsom-

kostninger indeholder indirekte materialer og løn samt 

vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionspro-

cessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr 

samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse.

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 reguleringsregnska-

ber over for kunderne indregnes som tilgodehavende.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes 

til salgsværdien af det udførte arbejde med fradrag af 

foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangvæ-

rende arbejde. såfremt acontofaktureringer overstiger 

værdien af igangværende arbejder, indregnes disse 

under 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 cash-pool aftale med kreditinstitut.

aktuelle og udskudte skatter

skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balan-

cen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, 

reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver 

beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og 

forpligtelser og indregnes i balancen med den 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. 

Hensatte forpligtelser

Pensionsforpligtelser indregnes i balancen på bag-

grund af oplysninger om pensionerede tjenestemænd i 

det omfang, forpligtelserne ikke er forsikringsmæssigt 

afdækkede. Endvidere indregnes forventede earnout 

betaling for tilkøbte virksomheder under hensættelser.

gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på 

tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagel-

sen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret 

kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles 

over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive 

rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Investeringsbidrag fra koncernens investeringer i 

ledningsnet indregnes under gældsforpligtelser og 

reduceres i takt med investeringens afskrivning.

Gæld til kreditinstitutter omfatter udover lån og drifts-

kreditter også den kapitaliserede restleasingforpligtelse 

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 

driften, investeringer, finansiering og ændring i årets 

pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse 

og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, 

reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte selskabs-

skatter samt ændring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg 

af immaterielle, materielle og finansielle anlægsakti-

ver reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld 

vedrørende 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 pengein-

stitutgæld.
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koncern / groUP ModerseLskab / Parent coMPany

2013 2012 2013 2012

note dkk tdkk dkk tdkk

nettoomsætning 2 2.405.028.017 2.429.995 76.670.298 76.572 net turnover

Omkostninger til råvarer og  

hjælpematerialer 1.843.314.954 1.837.548 598.497 921

Expenses for raw products and auxiliary 

materials

Andre eksterne omkostninger 3 108.047.683 115.804 38.881.535 37.239 Other external expenses

eksterne omkostninger i alt 1.951.362.637 1.953.352 39.480.032 38.160 total external expenses

bruttofortjeneste 453.665.380 476.643 37.190.266 38.412 gross profit

Personaleomkostninger 4 219.276.362 218.465 38.824.711 42.406 Staff costs

resultat før afskrivninger (ebitda) 234.389.018 258.178 -1.634.445 -3.994 result before depreciation (ebitda)

Af- og nedskrivning af immaterielle  

og materielle anlægsaktiver 139.269.855 138.696 6.753.667 5.726

Depreciation and amortisation  

of intangible and tangible assets

resultat af primær drift 95.119.163 119.482 -8.388.112 -9.720 operating profit or loss

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede 

virksomheder 0 0 16.362.409 53.773

Income from equity investments in

associated companies

Indtægter af andre kapitalandele -996.933 4.019 -1.300.000 0 Income from other equity  investments

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede 

virksomheder 0 0 28.876.931 28.566

Financial expenses for associated 

companies

Andre finansielle indtægter 5 3.420.572 2.422 2.317.209 1.625 Other financial income

Andre finansielle omkostninger 6 -64.989.814 -66.484 -7.621.012 -36.030 Other financial expenses

Finansielle poster i alt -62.566.175 -60.043 38.635.537 47.934 total financial items

resultat før skat 32.552.988 59.439 30.247.425 38.214 Pretax profit

Skat af ordinært resultat 7 7.320.085 17.288 5.185.500 -3.284 Tax on profit

Årets koncernresultat 25.232.903 42.151 25.061.925 41.498 group profit for the year 

Heraf minoritetsinteresser 170.978 653 0 0 Of which minority interests

Årets resultat 25.061.925 41.498 25.061.925 41.498 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

31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12

note dkk tdkk dkk tdkk

Goodwill 40.561.206 52.867 0 0 Goodwill

immaterielle anlægsaktiver i alt 8 40.561.206 52.867 0 0 total intangible assets

Grunde og bygninger 174.374.008 178.959 100.618.079 102.435 Property and buildings

Kraftvarmeværk og spidslastcentraler 485.526.023 489.467 0 0 CHP plant and peak load stations

Ledningsnet og -anlæg samt målere 1.573.069.779 1.572.640 0 0

Distribution systems and installation  

as well as meters

Driftsmateriel 238.475.200 256.093 8.376.938 10.090 Operating material

Materielle anlægsaktiver under opførelse 28.123.236 17.675 14.468.563 7.332 Tangible assets under construction

Materielle anlægsaktiver i alt 9 2.499.568.246 2.514.834 123.463.580 119.857 total tangible assets

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.506.558.044 1.295.590

Equity investment in associated 

 companies

Andre tilgodehavender 4.028.708 0 0 0 Other receivables

Andre værdipapirer og kapitalandele 19.862.691 22.356 0 1.500 Other securities and equity investment

Finansielle anlægsaktiver i alt 23.891.399 22.356 1.506.558.044 1.297.090 total financial assets

anlægsaktiver i alt 10 2.564.020.851 2.590.057 1.630.021.624 1.416.947 total

Råvarer og hjælpematerialer 172.053.336 158.651 81.121 38 Raw products and auxiliary materials

Forudbetaling for varer 690.000 800 0 0 Prepayment for products

Varebeholdninger i alt 172.743.336 159.451 81.121 38 total stocks

Tilgodehavender fra salg og 

 tjenesteydelser 301.185.206 261.593 1.310.407 6.202 Receivables from sales and services

Igangværende arbejder for fremmed 

regning 13.948.826 8.420 0 0 Current contract work

Tilgodehavende underdækning 110.001.247 145.498 0 0 Receivables

Tilgodehavende hos tilknyttede 

 virksomheder 0 0 773.177.242 896.847 Receivables from associated companies

Ansvarlige lån 0 0 510.000.000 510.000 Equity loan

Udskudte skatteaktiver 7 64.455.484 13.624 13.479.500 14.766 Deferred tax assets

Tilgodehavende selskabsskat 0 484 0 484 Receivable company tax

Andre tilgodehavender 47.598.680 94.215 6.384.633 1.694 Other receivables

Periodeafgrænsningsposter 12.307.093 3.523 3.372.964 2.301 Prepaid expenses

tilgodehavender i alt 549.496.536 527.357 1.307.724.746 1.432.294 total receivables

Likvide beholdninger 66.936.485 33.877 909.365 645 Cash

omsætningsaktiver i alt 789.176.357 720.685 1.308.715.232 1.432.977 total current assets

aktiver i alt 3.353.197.208 3.310.742 2.938.736.856 2.849.924 total assets
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PassiVer koncern / groUP ModerseLskab / Parent coMPany LiabiLities

31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12

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 89.748.452 61.825

Reserve for net revaluation following  

the equity value method

Nettoregulering, sikringsinstrumenter -102.467.516 -144.089 -46.127.986 -59.320 Net adjustment, hedging instruments

Overført resultat 1.094.083.034 1.079.425 1.001.954.187 986.790 Retained earnings

egenkapital i alt 11 1.308.598.653 1.252.319 1.308.598.653 1.252.319 total equity

Minoritetsinteresser 3.964.374 3.756 0 0 Minority interests

Hensættelser til pensioner 57.600.000 60.800 0 0 Reserves for pensions

Øvrige hensættelser 10.328.260 27.762 6.328.260 23.762 Other deferrals

Hensatte forpligtelser i alt 67.928.260 88.562 6.328.260 23.762 total provisions

Gæld til realkreditinstitutter 363.488.252 385.483 42.797.327 45.932 Debt to mortgage credit institute

Kreditinstitutter i øvrigt 207.707.204 218.634 205.394.615 218.634 Other credit institutes

Lån i øvrigt 0 3.728 0 0 Other loan

Overdækning 18.056.948 21.066 0 0 Other debt

Investeringsbidrag, periodisering 146.776.815 145.725 0 0

Investment contribution, accrual basis 

of accounting

Langfristede gældsforpligtelser i alt 12 736.029.219 774.636 248.191.942 264.566 total long-term debt

Langfristede gældsforpligtelser, der 

 forfalder inden for 1 år 46.811.638 46.294 16.257.000 16.393 Long-term debts due within 1 year

Kreditinstitutter i øvrigt 735.176.977 669.298 647.195.058 620.478 Other credit institutes

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 634.113.579 561.333 Debt to associated companies

Leverandører af varer og tjenesteydelser 200.537.721 150.095 4.126.428 6.678 Suppliers of products and services

Forudbetalt på igangværende arbejder 1.773.528 4.984 0 0 Pre-paid current work

Anden gæld 248.878.060 317.227 73.925.936 104.395 Other debt

Periodeafgrænsningsposter 3.498.778 3.571 0 0 Accrued income

kortfristet gæld i alt 1.236.676.702 1.191.469 1.375.618.001 1.309.277 total short-term debt

gældsforpligtelser i alt 1.972.705.921 1.966.105 1.623.809.943 1.573.843 total debt

Passiver i alt 3.353.197.208 3.310.742 2.938.736.856 2.849.924 total liabilities

Eventualforpligtelser 13 Contingent liabilities

Sikkerhedsstillelser 14 Security

Kontraktlige forpligtelser 15 Contractual obligations

Nærtstående parter 16 Related parties

Ejerforhold 17 Ownership

Reguleringer i pengestrømsopgørelse 18 Adjustments in cash flow statement

Segmentoplysninger 19 Information about segments
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koncern / groUP

2013 2012

note dkk tdkk

koncernens resultat 25.061.925 41.498 group profit

Reguleringer 18 196.497.790 217.608 Adjustments

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter 3.420.572 2.422 Received interest income and similar income

Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger -64.989.814 -66.484 Paid interest expenses and similar expenses

Betalt selskabsskat -5.841.098 -6.129 Paid company tax

resultat af primær drift korrigeret for ikke likvide poster 154.149.375 188.915 operating income adjusted for non-cash items

Forskydning i driftskapital: Change in working capital

Varebeholdninger 2.611.094 -15.050 Stocks

Tilgodehavender -22.975.583 -42.358 Receivable

Leverandører af varer og tjenesteydelser 16.094.988 15.102 Suppliers of products and services

Anden driftsafledt gæld -5.985.653 -36.613 Other operation derived debt

driftens pengestrømme 143.894.221 109.996 operation’s cash flow

Køb af materielle anlægsaktiver -117.681.335 -185.743 Acquisition of tangible assets

Anlæg under opførelse -10.447.752 41.398 Installation under construction

Køb af finansielle anlægsaktiver 0 -5.587 Purchase of financial assets

Køb af datterselskab / afregning earn out -10.827.781 -9.830 Purchase of associated companies / paid earn out

Langfristede tilgodehavender -551.903 0 Long-term receivables

Modtaget udbytte 0 1.935 Received dividend

Salg af finansielle anlægsaktiver 2.625.816 63.258 Sale of financial assets

Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 3.709.147 7.929 Sale of intangible and tangible assets

investeringernes pengestrømme -133.173.808 -86.640 investments´ cash flow

Pengestrømme fra drift og investeringer i alt 10.720.413 23.356 total cash flow from operations and investments

Udbetalt udbytte til minoritetsaktionær 0 -3.885 Dividends paid to minority shareholder

Finasielle leasingkontrakter 1.376.331 0 Financial leasing contracts

Afdrag på langfristede lån -39.875.169 -37.205 Instalment payments of long-term loan

Finansieringens pengestrømme -38.498.838 -41.090 Financing cash flow

Årets samlede pengestrømme -27.778.425 -17.734 total cash  flow for the year

Likvide beholdninger ved årets begyndelse -635.421.112 -617.687 Cash at bank and in hand at the beginning of the year

Likvide beholdninger ved årets begyndelse, tilkøbt 

virksomhed -5.040.955 0

Cash at bank and in hand at the beginning of  

the year, purchased companies

Likvide beholdninger ved årets slutning -668.240.492 -635.421 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 66.936.485 33.877 Cash at bank and in hand

Kortfristet bank- og sparekassegæld -735.176.977 -669.298 Short-term bank and savings bank debt

i alt -668.240.492 -635.421 total
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Usikkerhed ved indregning og måling
I årsregnskabet for 2013 er der følgende usikkerhed ved indregning og 
måling:
 
Verdo Tele A/s:
Verdo Tele A/s’ indtjening vil også i de kommende år vise underskud som 
følge af den lange tidshorisont for selskabets investeringer. Der udarbejdes 
årligt en nedskrivningstest på grundlag af de fremtidige pengestrømme til 
vurdering af værdiansættelsen Verdo Tele A/s. Det er på baggrund heraf le-
delsens vurdering, at den kapitaliserede værdi af de fremtidige pengestrøm-
me giver en højere værdi end den bogførte værdi af anlægsaktiverne, og at 
der ikke er behov for nedskrivninger. Beregningen er følsom overfor en række 
væsentlige faktorer som afkastkrav, indtjening pr. kunde samt tilgang af nye 
kunder. Det er meget tilfredsstillende at resultat før renter og afskrivninger 
(EBITDA) igennem alle årene har udvist stor fremgang.
 
Verdo Varme A/s:
selskabet har med udgangen af 2013 opgjort en akkumuleret underdækning 
på DKK 115 mio. og en egenkapital på DKK 293 mio. 
 
selskabet har over for tilsynsmyndigheden Energitilsynet anmeldt en 
indskudskapital (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 2013 kan opgøres til DKK 390 mio. Energitilsynet behandler 
for tiden flere tilsvarende kapitalanmeldelser af indskudskapital med efter-
følgende forrentning. En afgørelse på sagen kan reducere den beregnede 
indskudskapital og muligvis få indvirkning på den regnskabsmæssige egen-
kapital, der i årsrapporten for 2013 er opgjort til DKK 293 mio.
 
I forbindelse med selskabets skattepligt er det uafklaret, hvorledes selska-
bets under-dækning skal behandles skattemæssigt. såfremt opkrævningen 
af underdækningen er skattepligtig kan den faktiske skat opkræves hos kun-
derne som en del af varmeprisen. Betydningen af en eventuel skattepligt vil 
for årsrapporten være, at der hensættes udskudt skat hertil, men samtidig 
et tilsvarende tilgodehavende hos kunderne, hvorfor indregningen af udskudt 
skat ikke vil påvirke selskabets egenkapital.
 
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 tilken-
degivet, 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 tilkendegivelse, men selskabet har valgt at afsætte 
overdækningen i årsrapporten. Det skal bemærkes, at Vandforsyningsloven i 
2008 ikke indeholdt forbud mod udtræk af indskudskapital. Forsyningssekre-
tariatet har i sin afgørelse af prisloftet for 2011 afgjort, at der i prisloftet skal 
indregnes en overdækning på DKK 3,0 mio. der er indregnet i årsregnskabet. 
selskabet har påklaget afgørelsen af prisloft 2011 til Konkurrenceankenæv-
net. 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 resulta-
terne 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. kr.
 
selskabet indtrådte i skattepligt i forbindelse med omdannelse pr. 1. januar 
2008. Anlægsaktiverne blev skattemæssigt værdiansat til samme værdier, 
som i den regnskabs-mæssige åbningsbalance. sKAT har i en række afgø-

Uncertainty concerning recognition and measurement
The annual accounts for 2013 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 fact that earnings before interest, tax, depreciation 
and amortisation (EBITDA) have shown significant growth every year is very 
satisfactory.

Verdo Varme A/S:
At year end 2013, the company had an accumulated deficit of DKK 115 mil-
lion, and equity of DKK 293 million.

The company has notified the Danish Energy Regulatory Authority (DERA), of a 
capital contribution (free equity) made on 1 March
“1981 of DKK 381 million, which, with the addition of interest applied to 
the capital contribution and withdrawal of dividends up to year end 2013, 
amounts to DKK 390 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 2013 recognised 
at DKK 293 million. 

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

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

note   

1
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relser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standard-
priser for anlægsaktiverne, og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige 
indgangsværdier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. 
Principperne herfor har sKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. 
juni 2011. Det er derfor sKAT’s vurdering, at de skattemæssige indgangs-
værdier er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. sagerne er påklaget 
til Landsskatteretten. selskabet har ikke indregnet den udskudte skat ba-
seret på sKAT’s værdiansættelsesprincipper, da ledelsen vurderer, at det er 
sandsynligt, at sagerne vil falde ud til selskabernes fordel. såfremt sagerne 
ved endelig upåanket afgørelse ved Landsskatteretten eller domstolene fal-
der ud til sKAT’s fordel, vil den potentielle aktuelle skat skulle indregnes som 
en regulatorisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret.
 
Verdo renewables Ltd.:
selskabets drift og indtjening er utilfredsstillende og underskudsgivende, og 
der er nogle væsentlige forudsætninger, som skal opfyldes for at selskabets 
drift bliver tilfredsstillende. Der udarbejdes årligt en nedskrivningstest på 
grundlag af de fremtidige pengestrømme til vurdering af selskabets bogførte 
værdi af investeringen. Det er ledelsens vurdering, at den kapitaliserede vær-
di af de fremtidige pengestrømme giver en højere værdi end den bogførte 
værdi af anlægsaktiverne, og at der derfor ikke er behov for nedskrivning. 
Beregningen er følsom overfor en række væsentlige faktorer som afkastkrav, 
indtjening på og fordeling mellem de forskellige produkter, tilgang af nye 
kunder samt at de lagte planer gennemføres.

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 
case has been referred to the Danish National Tax Tribunal. The company has 
not incorporated deferred tax based on SKAT’s valuation principles, as the 
management believe that it is likely that the cases will be ruled in favour of the 
companies.  Should the cases end with a ruling by the Danish National Tax Tri-
bunal or the courts that is not subject to appeal in SKAT’s favour, the potential 
actual tax payable should be incorporated as a regulatory deficit, giving rise 
to entitlement to charge. Verdo Renewables Ltd.: The company’s operations 
and earnings are unsatisfactory and loss-making, and there are significant 
preconditions to be fulfilled for the company’s operations to be satisfactory.“

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

2013 2012

note dkk tdkk

2. nettoomsætning net turnover

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

El-forsyning 522.428.000 406.762 Electricity supply

Vand-forsyning 24.473.000 22.051 Water supply

Varme-forsyning 390.952.000 378.023 Heating supply

Entreprenør- og vedligeholdelsesopgaver 132.862.000 162.918 Contractor and maintenance tasks

Brændselssalg 615.651.000 544.102 Fuel sales

Biobrændselsproduktion 112.117.000 79.113 Biofuel production

Salg af teknisk kul 431.985.000 646.804 Sales of technical carbon

El-produktion 80.484.000 89.657 Electricity production

Fiber og telefoni 51.957.000 44.055 Fiber and telephony

I øvrigt 42.119.017 56.510 Other

I alt 2.405.028.017 2.429.995 Total

Årets regulering af underdækning udgør -2.741.974 -20.854 Adjustment of receivables

3. andre eksterne omkostninger other external expenses

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

Honorar vedrørende lovpligtig revision 897.336 1.217 Fee for audit

Erklæringsopgaver med sikkerhed 74.600 118 Other statements

Skatterådgivning 86.322 160 Tax advise

Andre ydelser 564.054 507 Fee for other work

I alt 1.622.312 2.002 Total

note   
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koncern / groUP ModerseLskab / Parent coMPany

2013 2012 2013 2012

dkk tdkk dkk tdkk

4. Personaleomkostninger staff costs

Lønninger m.v.: Wages and salaries:

Vederlag til bestyrelse og direktion 4.933.691 4.707 4.933.691 4.707 Fee for board and executive board

Lønninger til øvrige ansatte 204.454.193 203.641 35.909.352 36.595 Wages for other employees

Pensioner 15.220.166 13.800 7.188.360 6.937 Pensions

Omkostninger til social sikring 4.112.188 3.950 -79.305 -141 Expenses for social security

Andre personaleudgifter 4.188.037 3.686 2.332.164 1.806 Other staff expenses

Aktiverede lønninger på anlægsprojekter -13.631.913 -11.319 -4.604.633 0 Activated wages on construction projects

Fordelt personaleomkostninger til  asso - 

cierede og tilknyttede virksomheder 0 0 -6.854.918 -7.498

Distributed staff costs to associated 

 companies

I alt 219.276.362 218.465 38.824.711 42.406 Total

Gennemsnitligt antal ansatte 493 460 73 72 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 1.432.204 1.062 328.841 283 Interest income

Valutakursreguleringer 1.988.368 1.360 1.988.368 1.342 Marketable securities adjustment

I alt 3.420.572 2.422 2.317.209 1.625 Total

6. Finansielle omkostninger Financial expenses

Renteomkostninger 64.246.645 63.908 6.877.843 33.461 Interest expenses

Valutakursreguleringer 743.169 2.576 743.169 2.569 Marketable securities adjustment

I alt 64.989.814 66.484 7.621.012 36.030 Total
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note beløb i dkk goodwill amounts in dkk

8. immaterielle anlægsaktiver intangible assets

Kostpris pr. 01.01.13 72.158.001 Cost as at 01.01.13

Tilgang i året 5.981.351 Additions through the year

Afgang i året -15.611.812 Disposals through the year

Kostpris pr. 31.12.13 62.527.540 Cost as at 31.12.13

Afskrivninger pr. 01.01.13 19.291.059 Depreciation as at 01.01.13

Afskrivninger i året 2.675.275 Depreciation through the year

Afskrivninger pr. 31.12.13 21.966.334 Depreciation as at 31.12.13

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.13 40.561.206 Book value as at 31.12.13

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

2013 2012 2013 2012

note dkk tdkk dkk tdkk

7. skatter taxes

Årets aktuelle skat 3.548.097 5.443 8.980.000 -6.139 Current tax for the year

Årets udskudte skat 4.085.988 9.401 -3.799.500 2.259 Deferred tax for the year

Skat vedr. tidligere år -314.000 2.444 5.000 596 Tax from last year

Årets skat i alt 7.320.085 17.288 5.185.500 -3.284 Total tax for the year

Skat af ordinært resultat  

forklares således: Tax on ordinary operations is explained thus:

Beregnet 25% skat af 

ordinært resultat
8.138.247 14.881 7.561.856 9.923

Calculated 25% tax on pre-tax ordinary 

operations

Skat af resultat i datterselskaber 0 0 -4.090.602 -13.813 Tax on results in subsidiaries

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

Nedsættelse af selskabsskatteprocent 2.599.500 0 1.697.000 0 Reduction of corporation tax percentage

Skat af ikke skattepligtige indtægter og 

ikke fradragsberettigede omkostninger -3.103.662 2.407 12.246 10

Tax on non-taxable income and non- 

deductible expenses

Skat vedr. tidligere år -314.000 0 5.000 596 Tax from last year

I alt 7.320.085 17.288 5.185.500 -3.284 Total

Den udskudte skat er beregnet  

med 25% og fordeler sig således:

The deferred tax is calculated with 25%  

and is distributed thus:

Anlægsaktiver 20.563.484 -42.376 -648.500 -903 Intangible, tangible and financial assets

Skattemæssig underskudsfremførsel 0 15.027 0 3.963 Tax loss carry forward

Debitorer 0 478 0 0 Debtors

Periodiserede indtægter 17.035.000 14.135 0 0 Accrued income

Egenkapitalbevægelser 20.187.000 18.607 14.128.000 11.706 Change in equity

Værdipapirer 0 103 0 0 Securities

Pensionsforpligtelser 6.670.000 7.650 0 0 Pension obligations

Udskudt skat i alt 64.455.484 13.624 13.479.500 14.766 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. 01.01.13 203.270.650 971.204.277 2.593.951.239 367.025.774 17.892.087 Cost as at 01.01.13

Tilkøbt datterselskab 0 0 0 216.147 0 Subsidiary company acquired

Leasingaktiver 0 0 0 4.258.744 0 Leasing assets

Færdiggjorte anlæg 137.226 26.429.573 62.696.983 -382.474 -88.881.308 Completed projects

Tilgang i året 588.767 0 10.237.908 16.433.001 100.269.411 Additions through the year

Afgang i året -227.000 0 -3.322.994 -40.505.858 -1.156.954 Disposals through the year

Kostpris pr. 31.12.13 203.769.643 997.633.850 2.663.563.136 347.045.334 28.123.236 Cost as at 31.12.13

Afskrivninger pr. 01.01.13 24.311.417 481.737.679 1.021.311.659 110.932.790 216.600 Depreciation as at 01.01.13

Tilkøbt datterselskab 190.071 0 Sub sidiary company acquired

Leasingaktiver 0 0 0 1.532.623 0 Leasing assets

Kursregulering til ultimokurs 395.431 0 0 4.332.409 0 Translation adjustments

Afskrivninger i året 4.751.149 30.370.148 71.959.283 28.987.859 0 Depreciation through the year

Tilbageførsel af af- og nedskriv-

ninger vedr. årets afgang -62.362 0 -2.777.585 -37.405.618 -216.600

Carry back of depreciation regarding 

the year’s disposals

Afskrivninger pr. 31.12.13 29.395.635 512.107.827 1.090.493.357 108.570.134 0 Depreciation as at 31.12.13

Regnskabsmæssig værdi  

pr. 31.12.13 174.374.008 485.526.023 1.573.069.779 238.475.200 28.123.236 Book value as at 31.12.13

Heraf udgør aktiverede renter  

pr. 31.12.13 TDKK 45.861.

Activated interest comprise as  

at 31.12.13 in total DKK 45,9 M.

Salgssum for afhændede aktiver 3.709.147 Sales sum for sold assets

Regnskabsmæssig værdi 4.235.288 Book value

Tab -526.141 Loss

I “Ledningsnet og -anlæg samt 

målere” indgår fibernet med netto 

DKK 461 mio. Yderligere indgår 

dels i “Grunde og bygninger” og 

dels i “Driftsmateriel” investering 

i produktionsfabrikker i UK med 

DKK 195 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 3.216.

“The fixed-line network and installa-

tions and meters” includes the fibre 

network valued at DKK 461 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 

195 million.

Refe material fixed assets under the 

section “Special risk factors” in the 

management report and in note 1.

The value of financially-leased  

operating equipment comprises  

TDKK 3,216.
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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. 01.01.13 113.587.822 39.224.991 7.332.480 Cost as at 01.01.13

Finansiel leasing pr. 01.01.13 0 1.182.096 0 Financial leasing at 01.01.13

Tilgang i året 0 2.965.702 7.136.083 Additions through the year

Afgang i året 0 -18.748.394 0 Disposals through the year

Kostpris pr. 31.12.13 113.587.822 24.624.395 14.468.563 Cost as at 31.12.13

Afskrivninger pr. 01.01.13 11.152.795 29.134.908 0 Depreciation as at 01.01.13

Finansiel leasing pr. 01.01.13 0 976.044 0 Financial leasing at 01.01.13

Afskrivninger i året 1.816.948 4.880.850 0 Depreciation through the year

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger  

vedr. årets afgang 0 -18.744.345 0

Carry back of depreciation regarding the year’s 

disposals

Afskrivninger pr. 31.12.13 12.969.743 16.247.457 0 Depreciation as at 31.12.13

Regnskabsmæssig værdi  

pr. 31.12.13 100.618.079 8.376.938 14.468.563 Book value as at 31.12.13

Salgssum for afhændede aktiver -51.820 Sales sum for sold assets

Regnskabsmæssig værdi 4.049 Book value

Tab -55.869 Loss

Værdien af finansielt leasede driftsmateriel  

udgør TDKK 121.

The value of financially-leased operating equipment 

comprises TDKK 121.
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note beløb i dkk

andre værdipapirer  

og kapitalandele / 

other securities and  

equity investments amounts in dkk

10. Finansielle anlægsaktiver Financial assets

Koncernen: The Group:

Kostpris pr. 01.01.13 30.744.222 Cost as at 01.01.13

Årets tilgang -4.410.500 Additions through the year

Kostpris pr. 31.12.13 26.333.722 Cost as at 31.12.13

Op- og nedskrivninger pr. 01.01.13 -8.387.780 Revaluation as at 01.01.13

Opskrivninger i året 6.249 Revaluation in the year

Modtaget udbytte 1.910.500 Received dividend

Op- og nedskrivninger pr. 31.12.13 -6.471.031 Revaluation as at 31.12.13

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.13 19.862.691 Book value as at 31.12.13

Andre tilgodehavender omfatter dels udlån 

TDKK 552, som forfalder til betaling senere end 

5 år, og dels tilgodehavende salgssum for aktier 

TDKK 3.477, som forfalder til betaling inden 5 

år. Udlån og tilgodehavende forrentes med en 

markedsrente.

Other receivables include a loan of TDKK 552, 

due for repayment after more than 5 years and

the sales value receivable for shares of TDKK 

3,477, due for repayment within 5 years.

note beløb i dkk

kapitalandele i 

  dattervirksomheder /

eguity investments  

in subsidiaries

andre værdipapirer  

og kapitalandele / 

other securities and  

equity investments amounts in dkk

10. Finansielle anlægsaktiver – fortsat Financial assets – continued

Moderselskabet: Parent company:

Kostpris pr. 01.01.13 1.233.764.397 3.000.000 Cost as at 01.01.13

Årets afgang 198.657.007 0 Disposals through the year

Årets tilgang -15.611.812 -3.000.000 Additions through the year

Kostpris pr. 31.12.13 1.416.809.592 0 Cost as at 31.12.13

Op- og nedskrivninger pr. 01.01.13 66.115.137 -1.500.000 Revaluation as at 01.01.13

Egenkapitalposteringer primo -4.290.466 0 Adjustments of eguity as at 01.01.13

Opskrivninger i året 16.362.409 0 Revaluation in the year

Udbetalt udbytte -14.831.655 0 Paid dividend

Egenkapitalposteringer 26.393.027 0 Equity items

Tilbageført vedr. årets afgang 0 1.500.000 Carry back regarding the year’s disposals

Opskrivninger pr. 31.12.13 89.748.452 0 Revaluation as at 31.12.13

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.13 1.506.558.044 0 Book value as at 31.12.13
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note navn

Hjemsted / 

registered office

Årets resultat /

Profit og loss

for the year

egenkapital / 

equity

ejerandel /

ownership 

interest name

10. Finansielle anlægsaktiver – fortsat Financial assets – continued

Dattervirksomheder: Subsidaries: 

Verdo Randers El-net A/S og  

Verdo Randers El-forsyning A/S Randers 15.140.787 412.042.742 100%

Verdo Randers El-net A/S and  

Verdo Randers El-forsyning A/S

Verdo Vand Holding A/S og  

Verdo Vand A/S Randers 4.820.636 159.785.856 100%

Verdo Vand Holding A/S and  

Verdo Vand A/S

Verdo Varme A/S Randers 19.068.900 292.928.583 100% Verdo Varme A/S

Verdo Tele A/S Randers -23.359.676 44.121.842 100% Verdo Tele A/S

Verdo Produktion A/S Randers 16.080.204 70.711.943 100% Verdo Produktion A/S

Verdo Entreprise A/S Randers 1.169.770 86.523.504 100% Verdo Entreprise A/S

Verdo Hydrogen A/S Randers -286.023 -212.427 100% Verdo Hydrogen A/S

Verdo Energy A/S, MJ Commodities A/S 

og Verdo Energy GmbH Randers / Tyskland 12.264.551 175.981.557 100%

Verdo Energy A/S, MJ Commodities A/S 

and Verdo Energy GmbH

GF Energy B.V. Holland -271.860 -271.548 100% GF Energy B.V. 

Verdo Renewables Ltd. England -36.225.243 160.188.111 100% Verdo Renewables Ltd.

Carbon Partners AS og  

Carbon Partners Inc. Norge / USA 7.324.735 58.115.272 100%

Carbon Partners AS and  

Carbon Partners Inc.

Verdo Hillerød El-net A/S og  

Verdo Hillerød El-forsyning A/S Hillerød 146.459 35.300.521 100%

Verdo Hillerød El-net A/S and  

Verdo Hillerød El-forsyning A/S

Midtjysk Elhandel A/S Randers 489.169 11.342.088 74% Midtjysk Elhandel A/S

dattervirksomheder i alt 16.362.409 1.506.558.044 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 2,38% Nianet A/S 

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

aktiekapital /

share capital

opskrivnings-

henlæggelse /

revaluation 

reserves

reserve for 

nettoopskriv-

ning efter den 

indre værdis 

metode /

reserve for 

net revalua-

tion following 

the equity

value method

nettoregu-

lering af sik-

ringsinstru-

menter /

net adjust-

ment hedging

instruments

overført

resultat /

retained 

earnings amounts in dkk

11. egenkapital equity

Koncernen: The Group:

Saldo pr. 01.01.13 263.024.000 53.959.135 0 -144.089.065 1.083.715.166 Balance as at 01.01.12

Fundamental fejl 0 0 0 0 -4.290.466 Fundamental error

Korrigeret primosaldo 263.024.000 53.959.135 0 -144.089.065 1.079.424.700 Corrected Balance as at 01.01.13

Årets resultat 0 0 0 0 25.061.925 Profit for the year

Årets regulering 0 0 0 41.621.549 -10.403.591 Adjustments for the year

Saldo pr. 31.12.13 263.024.000 53.959.135 0 -102.467.516 1.094.083.034 Balance as at 31.12.13

Moderselskabet: Parent company:

Saldo pr. 01.01.13 263.024.000 0 66.115.137 -59.320.227 986.790.326 Balance as at 01.01.13

Fundamental fejl 0 0 -4.290.466 0 0 Fundamental error

Korrigeret primosaldo 263.024.000 0 61.824.671 -59.320.227 986.790.326 Corrected Balance as at 01.01.13

Årets resultat 0 0 16.362.409 13.192.241 8.699.516 Profit for the year

Udloddet udbytte 0 0 -14.831.655 0 14.831.655 Paid dividend

Årets regulering 0 0 26.393.027 0 -8.367.310 Adjustments for the year

Saldo pr. 31.12.13 263.024.000 0 89.748.452 -46.127.986 1.001.954.187 Balance as at 31.12.13

Aktiekapitalen består af 263.024 

aktier á nominelt DKK 1.000. 

Ingen aktier er tillagt særlige 

rettigheder.

The share capital comprises 263,024 

shares at nominal DKK 1.000. No 

shares have been allocated special 

rights.

Aktiekapitalen har udviklet sig 

således: The share capital has developed thus:

Aktiekapital ved stiftelse 250.000.000 Share capital upon establishment

Kapitalforhøjelse i forbindelse 

med fusion i 2004 13.024.000

Capital increase in connection with 

merger in 2004

Aktiekapital pr. 31.12.13 263.024.000 Share capital as at 31.12.13

Fundamental fejl i tidligere år

Der er i 2013 konstateret en fejl i tid-

ligere års afregning og forbrug af flis 

på Kraftvarmeværket i Randers samt 

afregning af gasforbrug i tidligere år 

i Verdo Renewables. Reguleringerne 

er ud fra at de vedrører tidligere års 

fejlopgørelse posteret direkte på egen-

kapitalen med TDKK 4.290 efter skat. 

Alle sammenligningstal er tilrettet.

Fundamental errors in previous years

Errors were found in 2013 in invoicing 

and consumption of wood chips at the 

Randers CHP plant, and in invoicing 

and gas consumption for previous 

years in Verdo Renewables. Adjust-

ment has been made based on the 

fact that the errors concern incorrect 

entries direct under equity of TDKK 

4,290 after tax. All comparative figures 

have been adjusted.
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koncern / groUP ModerseLskab / Parent coMPany

2013 2012 2013 2012

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 272.678.000 297.293 28.317.000 33.410 Debt to mortgage credit institutions

Gæld til kreditinstitutter 149.957.000 161.234 149.957.000 161.234 Debt to credit institutions

Gæld i øvrigt 134.233.000 136.676 0 0 Other debt

I alt 556.868.000 595.203 178.274.000 194.644 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 sam-
beskatningen. skyldige selskabsskatter udgør TDKK 0 pr. 31.12.13, 
men evt. ændringer af indkomsten kan ændre forpligtelsen.

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 compa-
nies in the Verdo Group, and is therefore jointly and severally liable for Danish 
corporation tax with the other companies subject to joint taxation. Corporation tax 
payable comprises TDKK 0 at at 31.12.13, but any changes in earnings can affect 
this undertaking.

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. 31.12.13 udgør DKK 385,4 mio. Den regnskabs-
mæssige værdi af pantet udgør pr. 31.12.13 DKK 577,6 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 rene-
wables Ltd. i de næste 12 måneder. 
 
Endelig kautionerer moderselskabet Verdo A/s overfor dattersel-
skabers engagementer med kreditinstitutter. 

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

gage credit institutions where the outstanding debt as at 31.12.13 

comprises DKK 385,4 M. Book value of realproperty as at 31.12.13 

comprises DKK 577,6 M

 

Other deposited securities are as security for pension obligations to 

public  servants, and other ordinary guarantees.

 

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

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

Renewables Ltd., for the next 12 months.

 

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

commitments with credit institutions

koncern / groUP ModerseLskab / Parent coMPany

2013 2012 2013 2012

note dkk tdkk dkk tdkk

14. sikkerhedstilladelser security

Garantistillelser 77.117.909 88.746 65.000.000 65.000 Guarantees

Kontant sikkerhedstillelse 894.000 894 0 0 Security in cash

Kautioner for kapitalandele 1.000.000 0 0 0 Guarantees for capital shares

Pant i finansielt leasede aktiver 3.266.034 0 124.445 0 Mortgages on financially leased assets

Pant i fast ejendom 453.935.000 453.935 56.935.000 56.935 Mortgage on real property

I alt 536.212.943 543.575 122.059.445 121.935 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 6,8 mio., som primært er på 
lejede grunde, som primært kan opsiges 
med 6 mdr.s varsel fra lejers side.

Koncernens britiske datterselskab har 
lange lejekontrakter med årlige beta-
linger på TDKK 428, hvor DKK 5,0 mio. 
forfalder efter 5 år. 

contractual obligations

The Group’s rental obligations on rented 

property amounts to DKK 6,8 M  annually.  

The rental contracts can be terminated by 

the tenant with 6 months´ notice.

The Group’s British subsidiary has long  
lease contracts with annual payments of 
TDKK 428, of which DKK 5 million are due  
for payment after 5 years.

Leasingforpligtelser: Leasing liabilities:

Operationelle leasing 1.957.333 5.556 389.304 834 Operational leasing

Finansiel leasing 4.270.121 0 128.826 0 Financial leasing

I alt 6.227.454 5.556 518.130 834 Total
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koncern / groUP

2013 2012

note dkk tdkk

18. reguleringer i pengestrømsopgørelse adjustments in cash flow statement 

Skat af årets resultat 7.320.085 17.288 Tax of the net profit or loss for the year

Indtægter af andre kapitalandele 996.933 -4.019 Income from other equity investments

Minoritetsinteresser 170.978 652 Minority interests

Andre finansielle indtægter -3.420.572 -2.422 Other financial income

Finansielle omkostninger 64.989.814 66.484 Financial expenses

Afskrivninger 139.269.855 138.696 Depreciation or amortisation

Regulering af hensættelse til pensioner og  

overdækning  -6.209.492 -3.810 Regulation of contingencies for pensions and cover

Kursreguleringer -7.793.362 1.728 Translation adjustments

Investeringsbidrag 1.173.551 3.011 Investments contribution

I alt 196.497.790 217.608 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 1.614.561.017 1.451.526 Denmark

Europa 501.627.000 477.641 Europe

Afrika og mellemøsten 107.767.000 144.044 Africa and Middle East

Asien og Oceanien 42.667.000 17.072 Asia and Oceania

United Kingdom 110.452.000 186.371 United Kingdom

Nordamerika 27.954.000 153.341 North America

I alt 2.405.028.017 2.429.995 Total
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til kapitalejerne i Verdo a/s

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 

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

2013. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 

og noter for såvel koncernen som selskabet samt penge-

strømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og 

årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede 

i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 

anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og 

et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl.

revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregn-

skabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 

har udført revisionen i overensstemmelse med internatio-

nale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav 

samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad 

af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet 

er uden væsentlig fejlinformation.

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at 

opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregn-

skabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger 

afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 

risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i 

årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kon-

trol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et 

koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende 

billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlin-

ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 

interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering 

af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om 

ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den 

samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregn-

skabet.

 

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 årsregn-

skabet giver et retvisende billede af koncernens og selska-

bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 

2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets 

aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven.

supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærk-

somheden 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 egen-

kapital, og den heraf afledte effekt på aktuel og udskudt 

skat.

 

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. kr. i 2008 samt konsekvenserne 

heraf, og at der er usikkerhed 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 renew-

ables Ltd., hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed vedrø-

rende selskabets aktiviteter.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel-

sesberetningen. 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 ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Aarhus, den 18. marts 2014

kPMg

statsautoriseret revisionspartnerselskab

Jakob Nyborg              /            Claus Dalager

statsaut. revisor                       statsaut. revisor
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seLskabsoPLysninger

Verdo a/s   

Agerskellet 7

8920 randers NV

Tel. +45 8911 4811

Fax +45 8911 4800

Hjemsted: randers

CVr nr.: 25 48 19 68

info@verdo.dk

www.verdo.dk

koLoFon

redaktion:    

Lisa Dyhr Dalsgaard

Iglin Margrethe I. Tanggaard

Verdo A/s

oplag: 1.000 stk

foto: David Bering og Verdo A/s

Produktion:

Dette blad er trykt med vegetabilske  

trykfarver på Munken Polar papir på  

svanemærke godkendt trykkeri. 

Papiret stammer fra FsC®-certificeret 

bæredygtigt skovbrug, der tager hånd om 

såvel naturen som dets dyre- og planteliv 

samt de mennesker, der arbejder i skoven 

og fra andre kontrollerede kilder.
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