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Verdo A/S 

Verdo skaber grøn energi til konkurrencedygtige 
priser. Vi er drevet af effektiv og bæredygtig 
udvikling inden for energi og infrastruktur, og vores 
investeringer i mennesker, knowhow og produkter 
har ført os langt ud over vores base i Randers. 

Siden 1905 har Verdo beskæftiget sig med 
produktion af el, vand og varme og vi er stolte 
af vores oprindelige kerneområder. Men Verdo 
er også energirådgivning, el-handel, fibernet og 
teknisk infrastruktur. 

Vi er blandt Europas førende leverandører af 
biomasse, og med kontorer i Europa, Mellemøsten 
og USA, er vi også verdensledende leverandør af 
teknisk carbon til teknologiindustrien.
Fællesnævneren for vores aktiviteter er energi og 
infrastruktur. I Danmark, men også internationalt.

Vi vil præge fremtiden inden for energi og 
infrastruktur, og vi vil tage ansvar for udvikling. En 
holdning, der styrer vores tætte samarbejder med 
både kunder og partnere. Hos os er forretning, 
mod, åbenhed og udvikling vores bidrag til en lidt 
bedre verden.

Verdo’s 500 engagerede medarbejdere skaber 
sammen en årlig omsætning på 2,4 milliarder DKK.
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Torben Høeg Bonde
Bestyrelsesmedlem

Ebbe Bagge Hansen
Medarbejderrepræsentant

Søren Sørensen 
Bestyrelsesmedlem

Peter Kjærsgaard
Bestyrelsesmedlem

Niels Rasmussen
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Jan Holst
Medarbejderrepræsentant

Erik Busk Jensen 
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Pia Maach Møller
Bestyrelsesmedlem

Kim Frimer
Administrerende direktør

Jes Hansen
Medarbejderrepræsentant

Arne Erikslev
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelse og direktion har den 18. april 2018 behandlet og godkendt årsregnskabet for Verdo A/S  
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende 
billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt 
af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2017. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder 
en retvisende redegø relse for de forhold, beretningen omhandler.

Der er væsentlige usikkerheder vedrørende forhold i datterselskaber, herunder opgørelse af  
egenkapitalen. Der henvises til nærmere omtale i note 1.

Thomas Post
Medarbejderrepræsentant

Bent Hede
Bestyrelsesmedlem

Et solidt år

Leder

2017 blev et godt år for Verdo. Vi har øget indtjeningen på vores 
kommercielle aktiviteter, haft fortsat fokus på reduktion af omkost-
ninger og frasolgt nogle aktiviteter, som ikke var profitable.  

Koncernens samlede omsætning blev på 2,4 mia. DKK, mens 
driftsresultatet målt på EBITDA (resultat før renter og afskrivninger) 
blev 263 mio. DKK. Resultatet før skat er 79 mio. DKK. Dette er det 
højeste resultat i mange år for Verdo koncernen. Derfor blev det et 
meget tilfredsstillende resultat. 

Det generelle opsving i økonomien har smittet positivt af på 
resultatet. En øget efterspørgsel i flere af de markeder, vi opererer 
i, har været medvirkende til, at vi med undtagelse af én, nåede det 
budgetterede mål i alle vores divisioner. 

Flere selskaber fik nye navne, og vi lancerede en ny digital platform 
der styrker vores kommunikation og understøtter salg til vores 
erhvervskunder.

Skærper international handelsplatform
Vores internationale aktiviteter blev udbygget i løbet af året. 
Bæredygtig biomasse er fortsat en væsentlig faktor for et fossilfrit 
samfund - ikke blot herhjemme, men også internationalt, og det 
smitter positivt af på Verdo. 

Handelsdivisionen – nu Verdo Trading – håndterede i 2017 1,3 
millioner tons biomasse, hvilket er ny rekord. Ekstreme vejrforhold 
og udfordringer blandt en række producenter og distributører 
gjorde markedsvilkårene vanskelige, men vores tilstedeværelse 
på det globale marked viste, at vi har robustheden til at klare os 
igennem uforudsigelige betingelser. Vi implementerede i løbet af 
året et nyt, globalt sourcing-system, så vi i fremtiden står endnu 
stærkere, når markedsvilkårene pludseligt ændrer sig.  

Verdo Renewables solgte produktionsfaciliteterne i England og 
fokuserer på, at handelsselskabet fremover kan fastholde positionen 
som markedsleder på salg af træpiller og briketter til det britiske 
marked.  
 

Positionering på eksportmarked
Verdo Produktion – nu Verdo Energy – havde et ujævnt år.  
Industrivarme blev integreret fuldt ud i koncernen under navnet 
Verdo Energy Systems, men som ventet var der få ordrer på 
energianlæg, da efterspørgslen har været lav. I andet halvår  
steg antal af udbud igen, og Verdo Energy Systems modtog flere 
ordrer. Vi styrkede organisationen til fremtidig salg og udvikling af 
energianlæg til eksportmarkedet.   

Produktionen af el og varme blev præget af den planlagte turbine- 
og generatorrevision på Randers Kraftvarmeværk i efteråret, samt 
forberedelserne til nedlukningen af Grenaa Kraftvarmeværk per 31. 
januar 2018.  
 
Fortsat høj aktivitet i byggesektoren samt mangel på kvalificeret 
arbejdskraft var de to dominerende faktorer for aktiviteterne i 
entreprisedivisionen – nu Verdo Teknik, som har arbejdet videre 
med at skærpe forretningen mod virksomheder, kommuner 
og boligforeninger. Inden for el- og vvs-entreprise blev det et 
udfordrende år, mens divisionens to øvrige forretningsben, teknisk 
infrastruktur og erhvervsservice, voksede. 

Effektiv forsyning
Forsyningsdivisionen er igen i år blandt landets mest effektive 
leverandører af el, drikkevand og fjernvarme. Det har blandt andet 
resulteret i lavere varmepriser til varmekunderne for tredje år i træk 
og en topplacering i den årlige benchmarking af el-netselskaber. 
Desuden har vi øget antal af drikkevandskunder, efter at vi har 
fusioneret to vandværker og koblet dem på Verdo’s vandnet.

I 2017 fortsatte Verdo Tele med udrulning af fibernettet i Randers 
og Hobro, mens dele af fibernetværket uden for forsyningsområdet 
blev solgt fra. 

Forventninger til 2018
Vi forventer i løbet af 2018 at præsentere en ny strategi for de 
kommende år. Desuden vil vi fortsætte med en øget fokusering af 
forretningen med en større indsats på færre områder. 

Niels Rasmussen
Bestyrelsesformand

Kim Frimer
Administrerende direktør
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-6,8%

-6,6%

+12,8%

Koncernens samlede omsætning blev på 2,4 mia. DKK som budget-
teret – hvilket er cirka 175 mio. DKK mindre end i 2016. En meget 
stor del af nedgangen i omsætningen kan forklares med indførelse 
af Engrosmodellen for el-handel, hvilket gør, at omsætningen falder 
i el-net. Driftsresultatet målt på EBITDA (resultat før renter og 
afskrivninger) blev 263 mio. DKK. EBITDA er bedre end budgetteret. 

Der har i lighed med tidligere år været fokus på omkostningerne, 
hvilket også kan ses i regnskabet. Resultat før skat af de fortsæt-
tende aktiviteter er 79 mio. DKK. Dette er det højeste resultat i 
mange år for Verdo koncernen og er meget tilfredsstillende.

Gang i økonomien, men lave renter påvirker negativt
Efter mange års stilstand er der for alvor kommet gang i økonomien. 
Verdo oplever det blandt andet ved flere udbud og øget ordreindgang. 
Vi har stadig lave renter, der påvirker både kreditfaciliteterne og 
forrentningen af forsyningsaktiverne. 

Umiddelbart er det selvfølgelig positivt, da vores kreditfaciliteter 
samlet set bliver billigere. Men det påvirker desværre også den tilladte 
forrentning af forsyningsaktiverne (el-net, varmenet og kraftvarme-
værker) væsentligt, da de ifølge lovgivningen er bundet op på det 
faktiske renteniveau. Derfor påvirker det lave renteniveau koncernen 
negativt. Vi ser dog de første tegn på en svag stigning i renterne.

En anden effekt af de meget lave renter er, at vores renteswaps 
har en negativ værdi ved årets afslutning. Årets samlede negative 
værdiregulering af renteswaps, er dog positivt og udgør 23 mio. DKK. 
Det er essentielt at understrege, at det alene er egenkapitalen, der 
her påvirkes, eftersom Verdo ikke skal stille likviditet til rådighed 
for swaps. På lang sigt vil hverken resultat eller egenkapital blive 
påvirket af swaps. 

Årets gang  
i Verdo 

Solidt grundlag for fremtiden
Egenkapitalens forrentning er på 4,7 %. Det er en tilfredsstillende 
forbedring i forhold til de foregående år. 

Den finansielle gearing (netto rentebærende gæld / EBITDA) er på 
2,9, hvilket er stærkt tilfredsstillende. Vi arbejder med et mål for 
finansiel gearing på 5 eller derunder, og det opnåede vi allerede  
med udgangen af 2015. Det giver Verdo et solidt grundlag for at 
udvide forretningen i de kommende år.

Råvarepriser og valuta har været meget svingende igennem 2017, 
dog med en opadgående trend for råvarer og el. Det påvirker 
naturligvis vores forretning. Året forude er svært at sætte 
retningen for, når det kommer til den realøkonomiske udvikling.  
Vi forventer fortsat lave renter. Prisen på både biomasse og kul 
viser en opadgående trend. Elprisen forventer vi forbliver på 
samme niveau – eller lidt højere - end i 2017. Alle tre faktorer  
har stor indflydelse på vores samlede forretning. 

Vi forventer at levere et resultat i 2018 en smule lavere end i 2017. 
Primært på grund af ændringer og stramninger i den regulering, 
som forsyningen er underlagt.  

Koncernens hoved- og nøgletal Koncernens hoved- og nøgletal

Nettoomsætning: 

EBITDA: 

Årets resultat før skat

2.413.255*

2017

262.716* 

2017

78.681* 

2017

2.589.530*

2016

281.245* 

2016

67.956* 

2016

*Alle beløb på siden er i t.DKK og før ophørende aktiviteter

+4,9%
Egenkapital

1.255.428* 

2017

1.196.396*

2016

76  Årsberetning 2017    │ │    Årsberetning 2017  

Resultat før skat af de fortsættende 
aktiviteter er 79 mio. DKK. Dette er det 
højeste resultat i mange år for Verdo 
koncernen og er meget tilfredsstillende.”Kenneth R. H. Jeppesen

Økonomidirektør
Verdo A/S

Nøgletal:

2017 2016

EBITDA-margin  10,90 % 10,90 %

Egenkapitalens forrentning  4,70 % 3,40 %

Soliditetsgrad  41,30 % 36,90 %

Finansiel gearing  2,9 3,5
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Verdo skaber energi til fremtiden. Det betyder i vores vision at 
skabe grøn energi og bæredygtige løsninger. Vores mission er at 
sikre fortsat konkurrencedygtige priser til vores forsyningskunder. 
Nøglen til det er en fortsat, lønsom vækst i koncernen. 

Vi skal levere på PLAN-2018 gennem tre fokusområder: stærk 
position i markedet, bæredygtig innovation, og Verdo’er med 
vinderkultur. 

Stærk position i markedet
Forenkling og fokusering i koncernen kombineret med stand-out 
kommunikation, hvor vi tydeligt markerer os i debatten, vil 
gøre os endnu skarpere og styrke vores position på udvalgte 
forretningsområder. 

Vi har internt arbejdet med at komme endnu tættere på vores 
kunder. Med en åben, ærlig og ordentlig tilgang er vi i gang med at 
skabe en kultur, der kombineret med et stærkere CRM-system, har 
bragt os tættere på vores kunder.

Bæredygtig innovation
Vi vil booste biomasse i den grønne omstilling, og udnytte og 
udbygge vores førerposition. Vi vil levere totalløsninger inden for 
energiproducerende anlæg, og vi vil forene vandsektoren og agere 
partner for vandværker. Det skal skabe forretning uden for vores 
forsyningsområde. 

Verdo’er med vinderkultur  
I Verdo vil vi tiltrække og udvikle talenter, og fokusere på vilje, mål og 
fejring. Vi vil øge diversiteten, da vi ikke er i tvivl – diversitet er  
en styrke, vi kan omsætte til resultater. 

PLAN-2018 skal skabe accelereret vækst og målet er en omsætning 
på 3 mia. DKK. 

Vision

Mål

Mission

Stærk position i 
markedet

Bæredygtig  
innovation

Verdo’ere  
med vinderkultur

Forenkle og  
fokusere koncernen

Booste biomasse

Skabe High  
Performance Teams

Stand-out  
kommunikation

Kraftværkspakken

Udvikle og tiltrække 
talenter

Styrke  
salgsindsatsen

Vandpakken

Øget diversitet

Digitalisere  
kundeoplevelsen

Udvide  
forsyningstjenester

Eksekvering

Vi skaber grøn energi og bæredygtige løsninger

+3 mia. DKK i omsætning og +10 procent driftsresultat

Vi vil sikre konkurrencedygtige priser på el, vand og varme
Vi vil bibeholde Verdo som en profitabel og selvstændig virksomhed i vækst  

og med hovedkontor i Randers

Plan 2018

Den strategiske  
vej for Verdo 

Plan 2018
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zz

Koncernoversigt

Forretningsenheder

Verdo  
Produktion A/S

Verdo Energy  
Systems A/S

Verdo Energy  
Systems GL ApS

Verdo  
Hydrogen A/S

VERDO ENERGY VERDO TELEVERDO TRADING

VERDO A/S

VERDO S/I

VERDO TEKNIK RENEWABLESVERDO FORSYNING

Carbon  
Partners Inc.

Carbon 
Partners AS

Verdo Trading  
A/S

Verdo  
Renewables Ltd.

Verdo 
Energiteknik A/S

Verdo  
Tele A/S

Verdo Randers  
El-net A/S

Verdo Hillerød  
El-net A/S

Midtjysk 
Elhandel A/S

Verdo  
Go Green A/S

Verdo 
Vand A/S

Verdo 
Teknik A/S

Verdo 
Varme A/S

Teknik: Fokus giver resultat 
trods mangel på arbejdskraft 

Nøgletal:

Alle tal i TDKK 2017 2016

Omsætning  187.466 179.769

EBITDA  15.243 13.177

Årets resultat  3.278 -1.302

Investeringer  741 3.767

Egenkapital  90.846 86.134

Verdo Teknik

Vi har brugt 2017 på at fokusere på vores i forvejen skarpe forretning 
og gøre vores kunderelationer endnu tættere. Året har været præget 
af hård konkurrence og stor mangel på arbejdskraft i branchen, 
hvilket også har haft indflydelse på vores vækst. Det kræver konkur-
rencedygtige priser og kompetente medarbejdere, der formår at yde 
den rette service for at levere et tilfredsstillende resultat. 

I 2017 har fokus fortsat været på de tre produktområder gade- og 
vejbelysning, el- og VVS-entrepriseopgaver samt erhvervsservice. 
På alle områderne spiller tætte kunderelationer en væsentlig rolle. 

Resultaterne af vores skærpede fokus og målrettede salg til 
boligselskaber, kommuner og erhvervsvirksomheder inden for de  
tre produktområder sikrer et tilfredsstillende resultat på trods af 
periodevis mangel på den rette arbejdskraft. Vi nåede det budget-
terede driftsresultat.

Ambitiøse mål for samfundsansvar
I Verdo Entreprise, nu Verdo Teknik, er vi bevidste om vores sociale 
ansvar og den forskel, vi kan gøre. Med et ambitiøst mål om nu 
20 procent lærlinge i Verdo Teknik og succes med at uddanne og 
opkvalificere flygtninge, ønsker vi at give noget tilbage til samfundet. 
En indsats der er lykkedes for os i flere tilfælde. 

En forudsætning for at lykkes fremadrettet er, at vi kan finde nok 
kvalificeret arbejdskraft i form af elektrikere, VVS-montører og 
projektledere. Det er en reel udfordring, vi står over for i dag, og som 
begrænser væksten. Antal af lærlinge er stigende, men mangel på 
arbejdskraft vil være et problem i en periode endnu.

Hovedpunkterne i 2017 har været:
•  Store udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft
•  Succes med at opbygge vores belysningskompetencer
•  En sund serviceforretning
•  En succesfuld gadelysforretning
•  Hillerød Kommune tilbagekøber gadelyset

Det kræver konkurrencedygtige priser og 
kompetente medarbejdere, der formår 
at yde den rette service for at levere et 
tilfredsstillende resultat.”Morten Birch

Divisionsdirektør
Verdo Teknik
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Energy: Fortsat udvikling  
trods et udbudsfattigt år

Nøgletal:

Alle tal i TDKK 2017 2016

Omsætning  507.711  562.326 

EBITDA  78.831  92.341 

Årets resultat  - 2.579  16.531 

Investeringer  44.137  19.144 

Egenkapital 130.669  123.386 

Verdo Energy

2017 var et skelsættende år for Verdo Produktion. Divisionen skiftede 
i efteråret navn til Verdo Energy. Industrivarme skiftede navn til Verdo 
Energy Systems og blev integreret tættere ind i Verdo koncernen. 
Vores kompetencer blev samlet i salgsuniverset Verdo Energy.

Fortsat udvikling trods et udbudsfattigt år
I efteråret, i forbindelse med Dansk Fjernvarmes landsmøde, blev 
vores nye salgsunivers Verdo Energy præsenteret for markedet. Vi 
oplevede at blive godt modtaget og der var stor interesse for vores 
ekspertise og kompetencer. Vi oplever også, at vi kan omsætte 
denne interesse til et øget salg og en øget ordreindgang.

Men overordnet set - og som forventet - blev 2017 et udfordrende 
år for Verdo Energy Systems, og særligt for leverancer af energianlæg, 
da efterspørgslen har været næsten fraværende. Vi har dog i andet 
halvår modtaget ordre på leverance af en total energiløsning til 
Jægerspris samt en ordre på et 10 MW flisfyret anlæg til Kjellerup.

Vi har styrket medarbejderstaben med 12 specialister med stor 
ekspertise inden for grønne energianlæg, og de er nu integreret i 
organisationen. Tilgangen af medarbejderne skal dels styrke vores 
muligheder for at udvikle større biomasseanlæg til flis og halm samt 
afbrænding af affald, dels styrke vores position på eksportmarkedet 
og ikke mindst styrke vores serviceforretning. 

Stærk på automatik og transformerservice
I Verdo Energiteknik A/S har vi gennem 2017 fortsat den gode udvik-
ling af områderne automatik og transformerservice. I automatik har 
vi udviklet en komplet digitaliseringsløsning for drift og overvågning 
af vandværker. Løsningen har vi haft god succes på markedet med, 
og desuden kan vi overføre løsninger og metoder til automatikgrup-
pens andet ben - løsninger til energianlæg. 

Også transformerservice har haft et tilfredsstillende 2017 med 
stigende efterspørgsel, som vi ser fortsætter ind i 2018.

Turbine- og generatorrevision
For Verdo Produktion A/S var 2017 på Randers Kraftvarmeværk 
præget af efterårets turbine- og generatorrevision, hvor anlægget 
var ude af drift i en længere periode. Vi kunne dog fortsat have drift 
på vores kedelanlæg, hvorfor vi i gennem hele efteråret leverede 
grøn varme produceret på træflis. 

På Grenaa Kraftvarmeværk var året præget at forberedelserne til 
lukning og overdragelse af anlægget 1. februar 2018. På begge 
anlæg var der også i 2017 en høj oppetid, på henholdsvis 99,97%  
for Randers Kraftvarmeværk (revisionsperioden udtaget) og 98,5% 
for Grenaa Kraftvarmeværk.

For Verdo Hydrogen A/S var 2017 et rekordgodt driftsår uden 
driftsforstyrrelser og dermed oppetid på 100%.

Tilgangen af medarbejderne skal dels styrke 
vores muligheder for at udvikle større bio-
masseanlæg til flis og halm samt afbrænding 
af affald, dels styrke vores position på eks-
portmarkedet og ikke mindst styrke vores 
serviceforretning.”

Henrik Bøgh Nielsen
Divisionsdirektør
Verdo Energy

Trading: Den – næsten – perfekte 
storm gav udfordringer i markedet

Nøgletal:

Alle tal i TDKK 2017 2016

Omsætning  1.447.950  1.478.700

EBITDA  21.059  9.444 

Årets resultat 9.559 -4.283

Investeringer 3.223  3.926

Egenkapital 196.909 186.251

I 2017 fortsatte Verdo Handel - nu Verdo Trading - det høje aktivitets-
niveau på både omsætning og volumen med henholdsvis 1.45 mia. 
DKK i omsætning og håndtering af 1.324 tusind tons. 

Store mængder nedbør, skovbrænde og ekstrem kulde var blandt  
de forhold, som påvirkede handelssituationen i 2017. Fortsat 
vækst i forbrug kombineret med en lav lagerbeholdning hos 
producenter og distributører medførte, at der blev knaphed på 
tilgængelig biomasse. 

Vejret satte sit præg på 2017 
Regnen satte sit tydelig aftryk på adgang til skovene i hele Nord-
europa, hvorfor råvarerne til flis og træpiller blev stærkt reduceret 
gennem andet halvår. Bjærgning af halm herhjemme blev også 
reduceret af samme grund, hvilket betød mangel på halm, træflis 
og træpiller.

Store skovbrænde i Sydeuropa medførte mangel på råvarer til 
træpille- og flisproduktion. Endvidere brændte to træpillefabrikker, 
som naturligvis reducerede produktionskapaciteten. Tilgænge-
ligheden af træpiller blev nedsat i Nordamerika grundet tekniske 
udfordringer i nye produktioner samt konkurser. I årets slutning blev 
Nordamerika endvidere ramt af hård frost, hvilket har forsinket en 
del af leverancerne. 

Blandt vore primære leverandørområder, nemlig Baltikum, blev 
der erklæret national katastrofe i skovsektoren. Hovedparten af 
leverandørerne måtte reducere deres produktionsvolumen for 
sæsonen 2017/2018. Enkelte leverandører – både herhjemme og 
i udlandet - har erklæret sig ude af stand til at opretholde deres 
leveringsforpligtelser. 
 

Udbygge handelsvej til Afrika
I de seneste år har vi importeret certificeret træflis fra Afrika  
og brugt det som brændsel på vores kraftvarmeværk og for  
distribution til vores kunder. I 2017 købte vi blandt andet træflis  
i Mozambique og Swaziland. 

Verdo Trading

Den afrikanske træflis er en del af en større plan om at sikre 
langsigtede leverancer af biomasse af høj kvalitet året rundt, som 
har stort potentiale for hele energibranchen. Det volatile marked i 
årets løb er medvirkende til, at vi vil udbygge vores handelsveje til 
det afrikanske kontinent.    

Afrikansk certificeret biomasse er ikke kun bæredygtigt set i et 
miljømæssigt perspektiv. Vores projekter skaber arbejdspladser og 
mulighed for at udnytte ressourcerne bedre.

Teknisk carbon leverer omsætningsrekord
Carbon Partners satte i 2017 omsætningsrekord. Markedet bød på 
generel bedring på både metal og kul markedet. Især anden halvdel 
af 2017 gav et markant løft i forhold til 2016. Det var specielt det 
europæiske- og amerikanske marked, som skabte den flotte 
rekord i 2017.

Derudover har 2017 budt på:
•  Rekordsalg på Heatlets.dk
• Optimeret lagerstruktur og koststruktur i værdikæden
• Investering i infrastruktur

Det volatile marked i årets løb er 
medvirkende til, at vi vil udbygge 
vores handelsveje.”

Thomas Bornerup
Divisionsdirektør
Verdo Handel
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Forsyning:  
Effektiv multiforsyning i topklasse  

Forsyning af el, vand og varme er det fundament, Verdo bygger på, 
og vi arbejder kontinuerligt for høj forsyningssikkerhed, bæredygtig 
energi og lavere energipriser til kunderne. Vores dedikerede indsats 
gør os til en af Danmarks bedste multiforsyninger. 

Verdo redder små vandværker
Helsted Vandværk og Fyrrebakkens Vandværk blev i 2017 overdraget 
til Verdo Vand. Øget regulering og et stigende antal administrative 
opgaver gør det sværere at drive de mindre, private vandværker, der 
ofte er drevet af frivillige kræfter. Med overtagelsen får borgerne en 
effektiv drift, attraktive priser og professionelt døgnberedskab, som 
sikrer en høj kvalitet af drikkevandet. Overtagelse af vandværker er 
et fokusområde, vi arbejder videre med i 2018 og årene frem.

Endnu en topplacering i benchmarking
Verdo Randers El-net har fundet den optimale kombination 
af økonomisk fokus udmøntet i effektive arbejdsgange og høj 
forsyningssikkerhed.

Verdo Forsyning

Nøgletal:

Alle tal i TDKK 2017 2016

Omsætning 762.687 765.764

EBITDA 129.832 131.599

Årets resultat  44.729 46.208

Investeringer 56.324 38.581

Egenkapital 988.731 1.085.115

Verdo Forsyning

•  Verdo Randers El-net A/S ligger i Top 5 over de mest effektive 
elnetvirksomheder i Danmark

•  Verdo Randers El-net A/S ligger helt i top over elnetvirksomheder 
med højest forsyningssikkerhed

Sænker varmeprisen for tredje år i træk
I 2017 sænkede vi den årlige varmeudgift med 630 DKK og i  
2018 med yderligere 630 DKK for en boligejer. At vi kan sænke  
varmeprisen med 1.500 DKK over tre år skyldes vores position  
i den danske energibranche. Vi vil fastholde, og til stadighed  
udbygge, vores fokus på effektiv drift uden at gå på kompromis  
med forsyningssikkerheden.

Kundetilgang i Verdo Go Green A/S 
Øget fokus på private el-kunder og konkurrencedygtige priser har 
betydet, at vi i 2017 kunne byde velkommen til mere end 3.000 nye 
kunder i Verdo Go Green A/S. 

Forbedret kundeservice
Vi har lanceret en ny platform for kommunikation med vores kunder, 
når der eksempelvis sker driftsuheld i el, vand eller varmeforsyningen. 
Med en SMS til vores kunder kan vi nu døgnet rundt give meddelelse 
om såvel planlagte som ikke planlagte forstyrrelser i vores el, vand 
og varmeforsyning.

Pesticider i drikkevandet
Verdo Vand har på eget initiativ lavet drikkevandsanalyser på sine 
vandværker. Der blev fundet pesticidet Chloridazon-desphenyl i drik-
kevandet i tre ud af fire boringer på Vilstrup Vandværk. Mindre end 
48 timer efter vi havde konstateret pesticidet, blev de tre boringer 
taget ud af drift, og reserveforsyning fra et andet vandværk blev 
etableret. Kunderne har på intet tidspunkt kunne mærke ændringer i 
vandværkets drift.

Strømsvigt i Randers
Lørdag den 12. august blev store dele af Randers ramt af strømsvigt 
på grund af en fejl på en højspændingsstation i Vorup. Strømsvigtet 
berørte 30.620 kunder i 63 minutter. Årsagen til udfaldet skyldtes en 
nedfalden loftplade. Alle stationer er efterfølgende blevet undersøgt 
med hensyn til loftsbeklædningens beskaffenhed, og alle er fundet 
i god tilstand.

Ændret krav til afkøling på fjernvarmen
De seneste år har vi reduceret fjernvarmetemperaturen og dermed 
varmetabet i fjernvarmenettet. Fra 1. januar 2017 sænkede vi kravet 
til afkøling på returvandet fra 30 graders til 25 grader, hvorfor færre 
kunder får krav om betaling for utilstrækkelig afkøling.

Fokusområder i 2018
•  Etablere fjernvarme til kunder vest for motorvej E45
•  Infrastruktur til Sporbyen Scandia i Randers med 800 – 1.000 

boligenheder
•  Tilbyde virksomheder med stort energiforbrug Miljøledelse ISO 

50.001 i deres daglige drift
•  Afvikling af vandtårnet på Hadsundvej ved salg eller nedbrydning
•  Identitetsmæssige adskillelse af el-netselskaber fra 

moderselskaber 

Vi vil fastholde, og til stadighed 
udbygge, vores fokus på effektiv 
drift uden at gå på kompromis 
med forsyningssikkerheden.”Jesper S. Sahl

Divisionsdirektør
Verdo Forsyning
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Tele:  
Fokus på udrulning i byområder

I Verdo Tele faciliterer vi løsninger med et stærkt og driftssikkert 
fibernet, der forbedrer vores kunders liv. Fibernet giver vores kunder 
hurtig og let adgang til digitale redskaber. 

Frasalg af fibernetværk i oplandet
I 2017 blev dele af fibernetværket i oplandet solgt fra, da Verdo 
Tele fremadrettet ønsker at fokusere på at investere i udrulning i 
Randers og Hobro. 

Allerede nu har omkring halvdelen af alle husstande, erhvervsvirk-
somheder og offentlige institutioner i Randers og Hobro glæde af  
en lynhurtig fiberforbindelse. 

Understøtter regional udvikling
Verdo Tele genvandt leverings- og driftsopgaven af fiberbredbånd til 
Randers Kommunes administration og institutioner. Udover levering 
og drift skal Verdo Tele også udbygge og vedligeholde fibernettet. 
Med Verdo Teles fibernet er kommunen sikret et stabilt og drifts-
sikkert fibernet og ubegrænset kapacitet.

Derfor er Verdo Tele med til at understøtte erhvervsudvikling og 
regional udvikling og udbrede fiberbredbånd til de dele af Randers 
Kommune, der ikke allerede er forsynet med fibernet.

I det nye år arbejdes der fortsat på at udrulle fibernettet i byområ-
derne, og Verdo Tele undersøger mulighederne for at invitere flere 
selskaber ind på fibernettet. 

Nøgletal:

Alle tal i TDKK 2017 2016

Omsætning 29.124 44.633

EBITDA 30.860 38.364

Årets resultat  5.139 2.306

Investeringer 25.903 25.298

Egenkapital  485.878 480.739

Verdo Tele

Fibernet giver vores kunder hurtig og let 
adgang til digitale redskaber.”

Torben Rick
Divisionsdirektør
Verdo Tele
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Renewables:  
Optimering af salgsaktiviteter

Nøgletal:

Alle tal i TDKK 2017 2016

Omsætning 141.644 181.424 

EBITDA 9.968  -50.699 

Årets resultat -7.860 -157.986

Investeringer  - 545 

Egenkapital 132.021 -46.536 

I 2017 fortsatte Verdo Renewables sin fokusering af salgsplatformen 
på det britiske marked. Faciliteterne til produktion af træpiller og  
briketter i England blev solgt i august. Frasalget skete for at fokusere 
vores aktiviteter i handelsselskabet.

I forbindelse med salget af produktionsfaciliteterne indgik vi en 
eksklusivitetsaftale om at aftage træpiller og briketter fra anlæg-
gene. Aftalen betyder, at vores handelsselskab fremover kan tilbyde 
både lokale og importerede produkter til det britiske marked fra 
vores lokale distributionslagre. 

Vi lancerede i fjerde kvartal en ny webshop til at understøtte 
salgsaktiviteterne.

Mangel på træpiller
2017 blev udfordrende på levering af varer til kunderne, da der i 
fjerde kvartal opstod mangel på træpiller. Årsagen var problemer 
med at skaffe råvarer til at producere træpiller samt en stigende 
efterspørgsel på det industrielle marked. Som en konsekvens af 
mangel på varer så vi en betydelig prisstigning i Storbritannien. 
Priserne forventes at falde lidt, men fortsat højere end det  
tidligere niveau. 

Med konsolidering af forsyningskæden og udbygning af salgska-
nalerne forventer Verdo Renewables at styrke sin position på det 
britiske marked i 2018. 

Verdo Renewables

Med konsolidering af forsyningskæden 
og udbygning af salgskanalerne forventer 
Verdo Renewables at styrke sin position 
på det britiske marked i 2018.”Alistair McGlynn

Salgsdirektør
Verdo Renewables
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Energibesparelser 
Vores selskaber inden for el- og varmedistribution er udset til 
hvert år at finde og udmønte energieffektiviseringer. Den samlede 
målsætning for 2017 var 33.800 MWh, og vi nåede målet med en 
samlet besparelse på 37.000 MWh. 

Solceller på hovedsædet
I 2015 og 2016 installerede vi solceller på to af vores vandværker, 
og i 2017 kom turen til hovedsædet i Randers. I forbindelse med 
renovering af tagkonstruktionen har vi installeret solceller på taget. 
Solcelleanlæggene skal være med til at mindske energiforbruget og 
dermed skabe en grønnere forsyning. 

Grøn strøm 
Alle vores private kunder i Jylland og på Fyn har siden april 2016 
og i hele 2017 fået grøn strøm uden at betale ekstra. For at fremme 
det nationale ønske om udfasning af fossile brændsler, har vi 
valgt at fortsætte det grønne initiativ, så vores kunder fortsat får 
grøn strøm uden merpris. Energinet.dk sikrer, at når vi køber grøn 
strøm på engrosmarkedet, så er den med garanti grøn – det vil sige 
produceret på vedvarende energikilder. 

Miljøforhold

Giftfri Have
Et godt vandmiljø er væsentligt for, at Verdo kan levere rent drikke-
vand til kunderne. Derfor deltog vi i 2017 i initiativet Giftfri Have, som 
arbejder for færre sprøjtemidler i de danske haver. Vi har uddelt 
økologiske blomsterfrø til alle husstande i Randers for at gøre 
opmærksom på, at sprøjtemidler skader vandmiljøet.  

Grønt papir og affald
Verdo’s kopipapir er UPM-certificeret. Det betyder, at fibrene i 
papiret er lavet af genbrugsmaterialer. Hertil kommer vores affalds-
sortering på kontorerne, hvor vi har to separate affaldsbeholdere – 
én til husholdningsaffald og én til genbrugspapir. I tillæg hertil har vi 
en containergård, hvor alt øvrigt affald kildesorteres og efterfølgende 
håndteres af et anerkendt og certificeret genbrugscenter. 

Grøn kantine
Vi tænker grønt og bæredygtigt, når det kommer til vores kantine. 
Knap halvdelen af de varer, vi serverer for vores medarbejdere er 
økologiske, og godt halvdelen er af lokalt ophav.  

Kødproduktion belaster miljøet, og derfor har vi fokus på vores 
samlede kødandel. I 2017 blev kødandelen reduceret til 11,9 procent 
mod 13,4 procent i 2016. Målet er at bruge kødet med øget omtanke 
og indføre flere vegetariske retter. Blandt andet har vi i 2017 indført en 
månedlig kødløs hovedret. Et lavere kødforbrug er en håndsrækning 
til miljøet, men samtidig sikrer vi også, at vi i stigende grad kan 
anvende producenter med fokus på dyrevelfærd. 

Vi har også fokus på at købe lokale grøntsager og frugter i sæson. 
Ved at handle årstidens frugt og grønt bidrager vi til besparelser i 
transport og opbevaring. 

Et godt vandmiljø er væsentligt for, at Verdo kan levere rent 
drikkevand til kunderne.

Samfundsansvar

Ordentlighed er den retningsgivende værdi i Verdo. Det udlever 
vi ved ansvarligt at balancere både miljømæssige, sociale og 
forretningsmæssige perspektiver i alt, hvad vi gør. Vores bæredyg-
tighed er inspireret af principperne i FN’s Global Compact og FN’s 17 
Verdensmål. Principperne er baseret på internationale konventioner 
inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø-
beskyttelse og antikorruption. Verdo har endnu ingen nedskrevet 
politik for menneskerettigheder, men støtter principperne i Global 
Compact og de 17 Verdensmål.

Vedvarende energi er det centrale indsatsområde for os. Det er 
kernen i Verdo og derfor en naturlig del af alle vores aktiviteter. Vi 
skaber bæredygtige løsninger – med fokus på effektivitet og lavest 
mulige priser på den grønne energi. Det gør vi ved konstant at 
optimere og innovere vores egen energiproduktion og forsyningsnet, 
og så er det lykkedes os at gøre det til en forretning at være partner 
på det samme for andre energiselskaber og industrier. 

Vi har haft fokus på rent og billigt drikkevand siden midten af 
1800-tallet. Vi driver vandforsyning i Danmarks sjette største by og 
udbreder vores knowhow over hele landet. Vi tilbyder i dag en række 
services til landets vandværker, fra enkeltstående ledningsforbed-
ringer til fuld drift og endda overtagelse af hele vandværker. Det  
er med stolthed, at vi i disse tilfælde er i stand til at sænke prisen 
for forbrugerne.

Verdo’s CSR-politik 

Vi opfører os ordentligt.
• Vi skaber grøn energi og bæredygtige løsninger
• Vi vil fremme brugen af grøn energi og bæredygtige løsninger
•  Vi vælger grønne og bæredygtige løsninger, der gavner både 

miljøet, vores omverden og Verdo
•  Vi iværksætter initiativer, der gavner vores medarbejdere og 

fremmer deres engagement og sikkerhed 
• Vi støtter sporten, kulturen og sociale aktiviteter
•  Vi driver vores forretning efter sunde og ansvarlige principper, og 

vi påtager os ansvar for det samfund, vi er en del af 

Vi skaber energi  
– til fremtiden

Klimaforhold 

Med en vision om at skabe grøn energi og bæredygtige løsninger, 
sigter vi hele tiden mod at sætte et positivt aftryk på miljøet. 

Træflis som bæredygtig brændsel
I 2009 omlagde vi vores kraftvarmeværk i Randers til at være 
biomassefyret. Biomasse som træflis og træpiller står for en 
markant C0₂-reduktion, fordi dét CO₂ vi udleder på vores kraft-
varmeværk, optages i skovene igen. Vi har igennem årene tilegnet 
os særlig stor viden og kendskab til markedet, som vi gerne deler 
med vores kollegaer i branchen. Hvert år brændes millioner tons 
overskudstræ i Afrikas industriplantager som affald. Det er vigtige 
ressourcer, som vi kan bruge til energiproduktion i Europa. Derfor 
importerer Verdo de ressourcer i form af træflis, som vi anvender på 
vores kraftvarmeværk. Træflisen kommer fra certificerede plantager, 
hvor der ikke fældes mere træ, end plantagen kan reproducere. 

Energiproduktion

Måleparameter 2017 2016

CO2-udledning (tons) 39.977 42.484

NOx-udledning (kg) 309.077 312.693

Forbrug af træflis (tons) 189.439 209.606

Forbrug af halm og anden 

biomasse (tons) 70.398 68.324

Forbrug af kul (tons) 16.722 17.333

Netto el-produktion  
produceret på grøn  
energi (kWh) 153.148.750 189.310.509

Vedvarende energi er det centrale indsatsområde for os.  
Det er kernen i Verdo og derfor en naturlig del af alle vores aktiviteter.

Samfundsansvar
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Samfund

I Verdo er vi bevidste om vores ansvar for det samfund, vi opererer 
i. Derfor deltager vi aktivt i arbejdet med at fremme vækst og skabe 
nye, lokale arbejdspladser.   

Sponsorater 
Vores sponsorater afspejler vores værdier og vores ansvar i lokal-
samfundet. Vi har stærke randrusianske rødder og støtter sporten 
i Randers, mest markant ved hovedsponsorat af Randers FC, som 
strækker sig helt tilbage til klubbens begyndelse. Derudover er vi 
sponsor for dame- og herrehåndbold, samt basketball.

Vi støtter det frivillige initiativ Coding Pirates Randers, som giver 
børn på tværs af klasser og skoler mulighed for at udforske 
teknologi sammen med specialister. 
 
Byens første elværk fra 1906 er i dag omdannet til musik og 
teaterhuset Værket. Her er vi stolte over fortsat at sponsorere de 
perspektiver og den energi, som kultur giver byen.

Jobtilbud
Gennem forskellige tilbud giver vi potentielle kollegaer mulighed  
for at uddanne sig og prøve kræfter med udfordringerne i 
erhvervslivet. Det gælder studerende, elever, lærlinge og kandi-
dater i arbejdsprøvning.

Vi holder løbende temadage for folkeskoleelever, hvor vores 
eksperter fortæller om energiforsyning. Eleverne får et indblik 
i, hvordan el og varme bliver til, og hvad det egentlig kræver at 
forsyne deres hjem. 

Uddannelse og jobtræning 
I Verdo har vi en særlig høj lærlingeandel, tager kandidater i arbejds-
prøvning og giver universitetsstuderende chancen for at dygtiggøre 
sig både via praktikophold og studiejob. I 2017 besluttede vi at øge 
vores indtag af lærlinge fra 15 til 20 procent. 

Antallet af lærlinge er steget gennem de seneste fem år, og antallet 
af både elever og studerende er steget siden sidste år.

Skatteforhold 
Den økonomiske faktor er en væsentlig del i vores ansvarlighed, og 
derfor har vi en klar politik om skatteforhold. Vi foretager ikke aktiv 
skattespekulation.  

Diversitet  

Diversitet på arbejdspladsen er en styrke for vores medarbejdere, 
som vi kan omsætte til resultater, og derfor arbejder vi på at øge 
antallet af kvindelige ledere i Verdo. 

Datterselskaber, herunder Verdo Produktion A/S, Verdo Varme 
A/S og Verdo Trading A/S, er omfattet af samme retningslinjer 
og politikker for diversitet som koncernens, og disse selskabers 
målsætningen er inkluderet i koncernens samlede målsætning. 
Datterselskabernes bestyrelser rekrutteres fra ledergruppen i 

I Verdo er vi bevidste om vores ansvar for det samfund, vi opererer i.  
Derfor deltager vi aktivt i arbejdet med at fremme vækst og skabe 
nye, lokale arbejdspladser.

Diversitet

2017 2016

Kvindelige ledere - niveau 1 (mål: 25 %) 3 % 7 %

Kvindelige ledere - niveau 2 (mål: 20 %) 22 % 16 %

Kvindelige ledere - niveau 3 (mål: 10 %) 12,5 % 12,5 %

Kvindelige ledere - niveau 4 0 % 0 %

koncernen og de er dermed omfattet af den samme målsætning 
om kønsdiversitet som koncernen, men måltallet er endnu ikke 
opfyldt for nogen af selskaberne, da alle medlemmer i bestyrelserne 
i datterselskaberne er mænd. Måltallet er ikke opfyldt som følge af, 
at det er svært at finde kvalificerede personer med rette tekniske 
baggrund i forhold til selskabernes aktivitet.

intern projektlederuddannelse, og flere kvindelige medarbejdere har 
efter opfordring gennemført uddannelsen. Løbende opfordres også 
kvindelige talenter til at deltage i eksterne ledelseskurser og dette 
initiativ suppleres med intern karriererådgivning fra HR.

Verdo har en målsætning om at øge antallet af kvinder i bestyrelsen.  
Ved målperiodens begyndelse var der en kvinde ud af i alt 12 
medlemmer i bestyrelsen, og der har ikke været ændringer i 
bestyrelsen siden 2016. 

Der vælges fire bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderne og 
otte bestyrelsesmedlemmer i Verdo’s repræsentantskab. I 2017 er 
fire ud af 29 medlemmer i repræsentantskabet kvinder. 

Repræsentantskabet bliver valgt af Verdo’s forsyningskunder hvert 
fjerde år. I 2018 er der repræsentantskabsvalg, og efterfølgende 
vælger repræsentantskabet en ny bestyrelse.   

Arbejdsmiljø

I Verdo har vi har fokus på vores medarbejderes arbejdsmiljø, og 
vi arbejder målrettet på at mindske antallet af arbejdsulykker. Vi 
undersøger altid årsagen til den enkelte ulykke for at lære, hvor vi 
kan forbedre arbejdsmiljøet.

I 2016 registrerede vi én arbejdsulykke, der medførte i alt 38 dages 
fravær. Sammenlignet har vi i 2017 oplevet en stigning, da vi har 
registreret ni ulykker og 62 nærved hændelser. Selv om det er mindre 
ulykker, er vi bestemt ikke tilfredse, og vi arbejder på at nedbringe 
antallet af ulykker.

Det psykiske arbejdsmiljø prioriterer vi højt. Vi kortlægger løbende 
det psykiske arbejdsmiljø afdeling for afdeling i forbindelse med 
vores arbejdspladsvurdering (APV). Her undersøger vi, om der er 
arbejdsbetinget sygefravær, og er det tilfældet, udarbejder vi en klar 
handleplan, så vi kan reducere sygefraværet og øge trivslen blandt 
vores medarbejdere. Vi har fokus på stress, og udvalgte medarbej-
dere er uddannet stressspottere. 

Diversitet på arbejdspladsen er en styrke for vores medarbejdere, 
som vi kan omsætte til resultater, og derfor arbejder vi på at øge 
antallet af kvindelige ledere.

Jobtræning/uddannelse

2017 2016

Lærlinge, unge 29 17

Lærlinge, voksne 4 2

Elever (kontor og teknisk designer) 8 3

Studerende under uddannelse 
(praktikanter mv.)

18 13

Medarbejdere i skåne- og flexjob 3 5

Medarbejdere i jobtræning 6 42
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SamfundsansvarSamfundsansvar

I 2017 så vi et fald i kvindelige teamledere – niveau 1 – fra syv til tre 
procent. Faldet er ikke tilfredsstillende, men vi tager i betragtning, 
at vi arbejder i en teknisk branche og en koncern, hvor mænd 
udgør mere end 80 procent. På niveau 1 efterspørges relevante 
kandidater med en teknisk eller håndværksmæssig uddannel-
sesbaggrund, og det giver et smallere rekrutteringsgrundlag for 
kvindelige teamledere. På baggrund af rekrutteringsgrundlaget  
har vi besluttet at justere målsætningen til 10 procent.  

Til gengæld oplevede vi en stigning på niveau 2 – chefer – fra 16  
til 22 procent, og dermed nåede vi vores mål. På niveau 2 har vi 
typisk stabsfunktioner, hvor diversiteten i rekrutteringsgrundlaget  
er bredere end for niveau 1. På niveau 2 fastholder vi målsætning  
på 20 procent kvindelige ledere.

Verdo tilbyder lederuddannelse og individuelt tilpassede forløb, 
som støtter op om lederens personlige udvikling og den konkrete 
ledelsesopgave på niveau 1 og 2. I 2017 startede Verdo en ny 
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Selskabet har med virkning fra 1. januar 2017 implementeret 
nedenstående ændringer til behandling af pensionsforpligtelser:

Indregning af pensionsforpligtelser
Indregning af pensionsforpligtelser i balancen sker på baggrund 
af aktuarmæssige beregninger, hvor der fra og med 2017 er sket 
ændringer i den diskonteringsrente, som skal anvendes. Dette 
betyder, at forpligtelsen er højere end den forpligtelse, som tidligere 
har været indregnet under forpligtelser i årsrapporten. Den ændrede 
beregning betyder en stigning i forpligtelserne på 25,9 mio. DKK, 
som med fradrag af udskudt skat reducerer egenkapitalen 
med 20,2 mio. DKK. Ændringen er indregnet i egenkapitalen pr. 
31.12.2017 men ikke i tidligere år. 

Indregning af efterfølgende aktuarmæssige gevinster og tab 
vedrørende pensionsforpligtelser er hidtil sket fuldt ud i resultat- 
opgørelsen. Som følge af ændringer til årsregnskabslovens § 49 
vil aktuarmæssige gevinster og tab, som hidrører fra ændringer i 
demografiske, makroøkonomiske og personalemæssige forhold, 
fremover blive indregnet direkte på egenkapitalen, mens øvrige 
ændringer, som hidtil, indregnes i resultatopgørelsen. Ændringen 
har en så begrænset betydning for årsrapporten, at dette ikke er 
tilrettet i sammenligningstallene.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme 
regnskabspraksis som sidste år.

Generelt

Koncernregnskab
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Verdo A/S og  
datterselskaber, hvori Verdo A/S direkte eller indirekte besidder  
mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har  
en bestemmende indflydelse.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne 
indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemvæ-
render og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester 
og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede selskaber.

Verdo A/S indgår i koncernregnskabet for Den Selvejende Institution 
Verdo.

Minoritetsinteresser
I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabs-
poster 100 %. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af 

dattervirksomheders resultat og egenkapital reguleres årligt og 
indregnes som særskilte poster under resultatopgørelse og balance.

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger
Ved virksomhedssammenslutninger som køb og salg af kapitalandele, 
fusioner og aktieombytninger ved deltagelse af virksomheder under 
moderselskabets kontrol anvendes sammenlægningsmetoden. 
Forskelle mellem det aftalte vederlag og den erhvervede virksomheds  
regnskabsmæssige værdi indregnes på egenkapitalen. Der foretages 
endvidere tilpasning af sammenligningstal for tidligere regnskabsår.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning 
til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingstidspunktet, 
indregnes i resultatopgørelsen sammen med de afledte transaktioner.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta 
omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens 
kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforplig-
telsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i 
resultatopgørelsen sammen med de afledte transaktioner.

Udenlandske datterselskaber anses for at være selvstændige 
enheder. Resultatopgørelserne omregnes til en gennemsnitlig 
valutakurs for de enkelte måneder og balanceposterne omregnes 
til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved 
omregning af udenlandske datterselskabers egenkapital ved årets 
begyndelse til balancedagens valutakurser og ved omregning 
af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens 
valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. 

Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske 
dattervirksomheder, der anses for en del af den samlede investering 
i datterselskabet, indregnes direkte på egenkapitalen. Tilsvarende 
indregnes valutakursgevinster og –tab på lån og afledte finansielle 
instrumenter indgået til kurssikring af udenlandske datterselskaber 
direkte på egenkapitalen.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter på el og renter indregnes første 
gang i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Positive 
og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i 
andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.

Årsrapporten for Verdo A/S for 2017  
er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser  
for klasse C-virksomheder

Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er 
klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien 
af et indregnet aktiv eller forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen 
sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den 
sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er 
klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige 
aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller 
anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transak-
tion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som 
tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis 
aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion 
i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er 
indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, 
hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne 
for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i 
dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Koncernens omsætning omfatter indtægter ved salg af varer og 
tjenesteydelser indenfor produktion og handel med brændsel og 
teknisk kul, produktion af el og varme, varer og ydelser indenfor 
infrastruktur (el, vand, varme og fiber) samt entrepriseopgaver.

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultat- 
opgørelsen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til 
køber har fundet sted, og indtægten kan opgøres pålideligt og 
betaling forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dags-
værdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet 
på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i 
nettoomsætningen.

Kontrakter for levering af varer og ydelser, som udfærdiges individuelt 
til hver enkel kunde, indregnes i nettoomsætningen i takt med at 
opgaverne udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien 
af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Når resultatet af en 
kontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun 
svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sand-
synligt, at de vil blive genindvundet. Færdiggørelsesgraden til måling 
af kontraktens udførelse opgøres med udgangspunkt i forbrugte 
omkostninger i forhold til seneste omkostningsestimat.

Investeringsbidrag til dækning af koncernens investeringer i 
ledningsnet er periodiseret svarende til afskrivningsperioden for  
de pågældende aktiver. 

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter avancer ved salg af immaterielle og 
materielle aktiver.

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer
Omkostninger omfatter direkte og indirekte vareforbrug til køb af 
råvarer og handelsvarer, herunder hjemtagelsesomkostninger og 
handling samt købte ydelser.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedlige-
holdelse af anlæg, bortskaffelse af affald, drift af kørende materiel, 
markedsføring, lokaler samt administrative omkostninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge 
og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af 
selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket 
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af og nedskrivninger
Af og nedskrivninger omfatter ordinære afskrivninger samt 
nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter tab ved salg af immaterielle og 
materielle aktiver.

Resultat efter skat i dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af 
datterselskabernes resultat efter skat og efter eliminering af interne 
avancer / tab.

Resultat af andre kapitalandele
Der indregnes tab / avancer ved salg af kapitalandele som forskellen 
mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi. Endvidere 
indregnes nedskrivninger i forhold til kostprisen i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis
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Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt 
værdiregulering af andre kapitalandele. Endvidere indgår amortise-
ringsomkostninger og tillæg / godtgørelser fra selskabsskat.

Skat af fortsættende aktiviteter
Moderselskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning 
af Verdo koncernens danske datterselskaber og koncernen har 
endvidere valgt at blive beskattet efter reglerne om international 
sambeskatning. Datterselskaberne indgår i sambeskatningen fra 
det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen af koncernregnskab 
og frem til det tidspunkt, hvor de udgår af konsolideringen.

Moderselskabet er administrationsselskab for sambeskatningen 
og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat til 
skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambe-
skatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold 
til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager 
selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag 
fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til 
nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, årets sambeskatnings-
bidrag og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring 
i skattesats  indregnes i resultatopgørelsen med den del, som kan 
henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, 
der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Resultat af ophørende aktiviteter
Alle resultatposter vedrørende ophørende aktiviteter, som er 
besluttet inden aflæggelsen af årsrapporten, er indregnet på  
en særskilt linje i resultatopgørelsen.

Balance

Immaterielle aktiver
Goodwill
Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der 
fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de 
enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over 510 
år. Afskrivningsperioden er fastsat med udgangspunkt i forventet 
tilbagebetalingsperiode.

Udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og 
hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et 
potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, 
og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende 
projektet, indregnes som immaterielle aktiver. Det forudsættes 
endvidere, at kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig 
sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions, 
salgs, og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostnin-
gerne, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Efter 
færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkost-
ningerne lineært over den vurderede økonomiske brugstid på 5 år.

Materielle aktiver
Materielle aktiver måles ved første indregning til kostpris. Driftsma-
teriel måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets 
restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle 
nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes  
på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger rest-
værdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes 
virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i 
regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til 
brug. Indirekte produktionsomkostninger indregnes i kostprisen. 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der 
afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele  
er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, 
baseret på følgende vurdering af aktiverne:

Ledningsnet og anlæg samt målere 1 – 60 år
Bygninger 20 – 100 år
Kraftvarmeværk og spidslastcentraler 5 – 30 år
Driftsmateriel 3  30 år

CO₂ kvoter indregnes i resultatopgørelsen efterhånden, som de 
anvendes.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som 
forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger 
og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste 
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter 
henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor selskabet har alle 
væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel 
leasing), måles ved første indregning i balancen til den laveste værdi 
af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. 
Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne 
rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. 
Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens 
øvrige aktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen, 
som en forpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over 
kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomhed indregnes efter indre værdis 
metode, hvor den måles til indre værdi opgjort efter koncernens 
regnskabspraksis. Nettoopskrivning af kapitalandele vises som 
reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 
på egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi 
overstiger kostprisen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder opgøres 
som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabs-
mæssige værdi på afhændelsestidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Andre tilgodehavender (langfristede)
Andre tilgodehavender indregnes til dagsværdi og omfatter 
langfristede tilgodehavender.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til kostpris. 

Værdiforringelse af langfristede aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt 
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes 

ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, 
foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver 
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær-
dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som 
genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris 
og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de 
forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller 
aktivgruppen. Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når 
begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOmetoden. Er netto-
realisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne 
lavere værdi. Kostpris for handelsvarer og hjælpematerialer omfatter 
anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som 
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkost-
ninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under 
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet 
salgspris. Forudbetaling for varer omfatter betalinger for varer, 
som endnu ikke er leveret.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages 
nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være 
indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er 
værdiforringet. 

Entreprisekontrakter
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien 
af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. 
Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontrakt- 
omkostninger i forhold til kontraktens samlede omkostninger. Når 
det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige 
de samlede indtægter på kontrakten, indregnes det forventede tab 
i resultatopgørelsen. Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, 
måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere 
nettorealisationsværdi. 

Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsvær-
dien. De enkelte kontrakter klassificeres som tilgodehavender, når 
nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er 
negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af 
kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
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Bruttomargin 
Bruttoresultat * 100

Nettoomsætning

EBITDA-margin
EBITDA * 100

Nettoomsætning

Finansiel gearing  
(gæld / EBITDA) 

Nettorentebærende gæld

EBITDA

Egenkapitalens  
forrentning 

Ordinært resultat efter skat * 100

Gennemsnitlig egenkapital

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo * 100

Samlede aktiver

Definitioner: 
Bruttoresultat er nettoomsætning fratrukket direkte omkostninger.
Nettorentebærende gæld er rentebærende forpligtelser fratrukket 
rentebærende aktiver.

Tilgodehavende underdækning
Beløb, som enten er mindre end det opkrævede beløb hos kunderne 
i henhold til prislofter og reguleringsregnskaber, indregnes i 
balancen som en regulatorisk underdækning under tilgodehavender.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Mellemværender omfatter dels ikke afregnet intern handel med 
varer og ydelser og dels andele af koncernens cashpool aftale med 
kreditinstitut samt endelig intern afregning af aktuel selskabsskat.

Ansvarlige lån
Ansvarlige lån omfatter afdragsfrie udlån til koncernselskaber.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes 
i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, 
reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for 
betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 
alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skatte-
mæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver 
måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten 
ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning 
i udskudte skatteforpligtelser indenfor sambeskatningskredsen. 
Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, 
der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den 
udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. 

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender består primært af tilgodehavender fra 
forsikringssager, salg af aktiver samt moms og afgiftsmellemvæ-
render med SKAT.

Periodeafgrænsningsposter (aktiver)
Periodeafgrænsningsposter omfatter omkostninger og indtægter, 
der er afholdt / modtaget i regnskabsåret, men som vedrører 
efterfølgende regnskabsår. 

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående i kreditinstitutter.

Egenkapital
Opskrivningshenlæggelser fra opskrivning af materielle aktiver 
realiseres i takt med at de opskrevne aktiver udgår.

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoop-
skrivning af kapitalandele i datter og associerede virksomheder 
i forhold til kostpris. Reserven kan elimineres ved underskud, 
realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige 
skøn og kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Minoritetsinteresser omfatter de andele af datterselskabernes 
resultat og egenkapital, som koncernen ikke er 100% ejer af.

Hensatte forpligtelser
Pensionsforpligtelser indregnes i balancen på baggrund af aktuar- 
beregning og oplysninger om pensionerede tjenestemænd i det 
omfang, forpligtelserne ikke er forsikringsmæssigt afdækkede. 

Skrotningsforpligtelse indregnes dels i balancen som overtagne 
forpligtelser og dels som en noteoplysning. Endelig indregnes 
forpligtelser i henhold til garantier i forbindelse med leverede 
energianlæg.

Skyldig overdækning
Beløb, som er større end det opkrævede beløb hos kunderne i 
henhold til prislofter og reguleringsregnskaber, indregnes i balancen 
som en regulatorisk overdækning under forpligtelser.

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag, som modtages i forbindelse med tilslutninger 
til el vand og varmenettet, indregnes i resultatopgørelsen over 
en periode svarende til den periode, som de tilsvarende aktiver 
afskrives over – typisk 4060 år.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til  
kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af 
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles  
de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Gælden opdeles i lang og kortfristede forpligtelser og gæld, som 
forfalder efter mere end 5 år noteoplyses.

Gæld til tilknyttede virksomheder
Mellemværender omfatter dels ikke afregnet intern handel med varer 
og ydelser og dels selskabets andel af koncernens cashpool aftale 
med kreditinstitut samt intern afregning af aktuel selskabsskat.

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forpligtelser måles til nettorealisationsværdi og består af gæld til 
leverandører af varer og ydelser.

Anden gæld
Anden gæld består typisk af medarbejderforpligtelser, moms, 
afgifter og Askat til SKAT samt værdien af sikringsinstrumenter.

Periodeafgrænsningsposter (passiver)
Periodeafgrænsningsposter består typisk af forudbetalinger  
fra kunder.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt  
på drifts, investerings og finansieringsaktiviteter for året samt 
årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved årets 
begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel 
af resultatet reguleret for ikke likvide driftsposter, ændringer i 
driftskapitalen samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter køb og salg 
af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, 
materielle og finansielle aktiver. 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ændringer 
i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og 
omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på 
rentebærende gæld og udbyttebetaling til selskabsdeltagere.

Likviditet ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af 
likvide beholdninger og kortfristet gæld til kreditinstitutter.

Segmentoplysninger

Der gives oplysninger på forretningssegmenter og geografiske 
markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabs-
praksis, risici og interne økonomistyring.

Nøgletal
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  KONCERN MODERSELSKAB

2017 2016 2017 2016

Note DKK DKK DKK DKK

Nettoomsætning 2 2.413.255.186 2.589.530 92.469.123 83.039

Andre driftsindtægter 5.114.204 13.459 21.879 156

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer 
og handelsvarer -1.815.214.230 -2.009.323 -1.563.354 -958

Andre eksterne omkostninger 3 -102.003.685 -89.189 -57.120.282 -42.385

Bruttoresultat 501.151.475 504.477 33.807.366 39.852

Personaleomkostninger 4 -238.434.976 -223.232 -50.928.453 -49.799

Resultat før afskrivninger (EBITDA) 262.716.499 281.245 -17.121.087 -9.947
Af- og nedskrivninger 5 -155.644.146 -156.044 -10.824.815 -11.765

Andre driftsomkostninger -192.707 -686 0 0

Resultat af primær drift (EBIT) 106.879.646 124.515 -27.945.902 -21.712

Resultat efter skat  
i dattervirksomheder 12 0 0 63.510.337 65.298

Værdiregulering af earn out 6.396.789 0 6.396.789 0

Resultat af andre kapitalandele 14 449.999 -14.847 225.000 -7.421

Finansielle indtægter 6 1.328.711 903 37.547.812 27.267

Finansielle omkostninger 7 -36.374.571 -42.615 -26.357.856 -24.498

Finansielle poster i alt -28.199.072 -56.559 81.322.082 60.646

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 78.680.574 67.956 53.376.180 38.934

Skat af fortsættende aktiviteter 8 -21.284.775 -24.243 2.563.172 4.143

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 57.395.799 43.713 55.939.352 43.077

Årets resultat efter skat af ophørende aktiviteter 9 -12.700.325 -164.459 -12.700.325 -164.459

Årets resultat 44.695.474 -120.746 43.239.027 -121.382

 
Koncernens resultat fordeler sig således:
Aktionærer i Verdo A/S 43.239.027 -121.382

Minoritetsinteresser 1.456.447 636

I alt 44.695.474 -120.746

Resultatdisponering 23

Resultatopgørelse 

30  │    Årsberetning 2017  
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AKTIVER   KONCERN MODERSELSKAB

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16

Note DKK TDKK DKK TDKK

LANGSIGTEDE AKTIVER

Goodwill 114.352.753 132.308 0 0

Udviklingsprojekter 89.909 65 0 0

Værdi af CO2-kvoter 0 130 0 0

Immaterielle aktiver i alt 10 114.442.662 132.503 0 0

Grunde og bygninger 149.976.708 154.182 98.049.142 98.397

Kraftvarmeværk og spidslastcentraler 401.725.584 412.784 0 0

Ledningsnet og -anlæg samt målere 1.413.036.797 1.559.814 0 0

Driftsmateriel 60.414.745 61.865 28.812.965 30.192

Materielle aktiver under udførelse 54.278.647 24.072 5.391.034 434

Materielle aktiver i alt 11 2.079.432.481 2.212.717 132.253.141 129.023

Kapitalandele i dattervirksomheder 12 0 0 1.999.917.833 1.896.392

Andre tilgodehavender 13 3.320.657 5.448 0 0

Andre værdipapirer og kapitalandele 14 4.381.645 4.882 0 250

Finansielle aktiver i alt 7.702.302 10.330 1.999.917.833 1.896.642

Langfristede aktiver i alt 2.201.577.445 2.355.550 2.132.170.974 2.025.665

KORTFRISTEDE AKTIVER

Råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer 73.979.581 140.862 366.364 348

Varebeholdninger i alt 73.979.581 140.862 366.364 348

Tilgodehavender fra salg og  tjenesteydelser 463.179.325 414.787 1.658.503 1300

Entreprisekontrakter 15 25.758.738 27.297 0 0

Tilgodehavende underdækning 85.556.707 105.690 0 0
Tilgodehavende hos dattervirksomheder 0 0 129.867.866 290.725

Ansvarlige lån 0 0 647.000.000 510.000

Udskudte skatteaktiver 16 30.142.114 46.767 0 0

Tilgodehavende selskabsskat 1.685.913 6.246 7.631.269 13.825

Andre tilgodehavender 32.388.185 30.606 1.002.877 896

Periodeafgrænsningsposter 7.637.722 6.385 4.059.204 2.828

Tilgodehavender i alt 646.348.704 637.778 791.219.719 819.574

Likvide beholdninger 99.621.995 75.257 146.844 345

Aktiver fra ophørende aktiviteter 9 15.943.280 33.221 0 0

Kortfristede aktiver i alt 835.893.560 887.118 791.732.927 820.267

Aktiver i alt 3.037.471.005 3.242.668 2.923.903.901 2.845.932

Balance

PASSIVER KONCERN MODERSELSKAB

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16

Note DKK TDKK DKK TDKK

EGENKAPITAL

Aktiekapital 263.024.000 263.024 263.024.000 263.024

Reserve for udviklingsomkostninger 70.808 0 0 0

Reserve for opskrivninger 38.595.082 39.851 0 0

Nettoopskrivning efter den indre 
værdis metode 0 0 0 20.798

Foreslået udbytte 10.000.000 0 10.000.000 0

Overført resultat 943.737.745 893.521 982.403.635 912.574

Aktionærer i Verdo A/S´andel af egenkapital 1.255.427.635 1.196.396 1.255.427.635 1.196.396

Minoritetsinteresser 137.167.044 132.371 0 0

Egenkapital i alt 1.392.594.679 1.328.767 1.255.427.635 1.196.396

LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER

Udskudt skat 16 0 0 9.885.000 7.063

Pensionshensættelser 18 69.742.776 47.736 0 0

Andre hensatte forpligtelser 17 4.699.000 5.282 0 0

Skyldig overdækning 18 19.068.506 26.719 0 0

Investeringsbidrag, periodisering 18 169.634.650 160.976 0 0

Leasingforpligtelser 18 5.353.441 5.802 327.194 498

Realkreditinstitutter 18 291.069.692 314.148 47.421.892 49.997

Kreditinstitutter 18 135.780.645 153.623 135.780.645 153.623

Langfristede forpligtelser i alt 12 695.348.710 714.286 193.414.731 211.181

KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER

Realkreditinstitutter 18 22.799.949 22.155 2.574.173 2.524

Leasingforpligtelser 18 2.791.289 3.093 334.276 502

Kreditinstitutter 395.225.583 572.450 420.082.421 527.308

Overdækning, investeringsbidrag og pensionsforpligtelser 18 14.080.629 11.414 0 0

Gæld til dattervirksomheder 0 0 936.770.461 769.867

Leverandører af varer og tjenesteydelser 209.795.947 238.174 7.188.944 4.858

Entreprisekontrakter 15 10.986.957 11.010 0 0

Anden gæld 293.354.621 340.960 108.111.260 133.296

Periodeafgrænsningsposter 492.641 359 0 0

Kortfristede forpligtelser i alt 949.527.616 1.199.615 1.475.061.535 1.438.355

Forpligtelser i alt 1.644.876.326 1.913.901 1.668.476.266 1.649.536

Passiver i alt 3.037.471.005 3.242.668 2.923.903.901 2.845.932

Væsentlig usikkerhed ved indregning og måling 1

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 19

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter 20

Nærtstående parter 21

Renterisici og anvendelse af finansielle instrumenter 22

Balance
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Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse

EGENKAPITALOPGØRELSE KONCERN

Beløb i DKK Note Aktiekapital Forslået udbytte
Reserve for 

udviklingsomkostning 
Reserve for 

opskrivninger 

Saldo pr. 1. januar 2016 263.024.000 0 0 41.107.641

Væsentlige fejl i tidligere år 0 0 0 0

Overført via resultatdisponering 23 0 0 0 0

Valutakursregulering, dattervirksomheder 0 0 0 0

Realiseret opskrivning 0 0 0 -1.256.408

Pensionsforpligtelser 0 0 0 0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

Primo 0 0 0 0

Ultimo 0 0 0 0

Skat af egenkapitalposter 0 0 0 0

Egenkapital pr. 31. december 2016 263.024.000 0 0 39.851.233

Overført via resultatdisponering 23 0 10.000.000 70.808 0

Valutakursregulering, dattervirksomheder 0 0 0 0

Realiseret opskrivning 0 0 0 -1.256.151

Pensionsforpligtelser 0 0 0 0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

Primo 0 0 0 0

Ultimo 0 0 0 0

Skat af egenkapitalposter 0 0 0 0

Egenkapital pr. 31. december 2017 263.024.000 10.000.000 70.808 38.595.082

EGENKAPITALOPGØRELSE - fortsat KONCERN

Beløb i DKK Note Overført resultat I alt Minoritetsinteresser 
Egenkapital

I alt 

Saldo pr. 1. januar 2016 1.031.076.417 1.335.208.058 125.848.538 1.461.056.596

Væsentlige fejl i tidligere år -15.069.197 -15.069.197 - -15.069.197

Overført via resultatdisponering 23 -121.382.396 -121.382.396 636.302 -120.746.094

Valutakursregulering, dattervirksomheder -22.674.963 -22.674.963 252.997 -22.421.966

Realiseret opskrivning 1.256.408 0 0 0

Pensionsforpligtelser 1.011.988 1.011.988 244.406 1.256.394

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

Primo 184.932.532 184.932.532 9.093.012 194.025.544

Ultimo -160.118.461 -160.118.461 -2.183.315 -162.301.776

Skat af egenkapitalposter -5.512.077 -5.512.077 -1.520.122 -7.032.199

Egenkapital pr. 31. december 2016 893.520.251 1.196.395.484 132.371.818 1.328.767.302

Overført via resultatdisponering 23 33.168.219 43.239.027 1.456.447 44.695.474

Valutakursregulering, dattervirksomheder -2.319.960 -2.319.960 -435.133 -2.755.093

Realiseret opskrivning 1.256.151 0 0 0

Pensionsforpligtelser -16.004.109 -16.004.109 -199.027 -16.203.136

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

Primo 160.118.461 160.118.461 2.183.315 162.301.776

Ultimo -116.378.257 -116.378.257 2.910.213 -113.468.044

Skat af egenkapitalposter -9.623.011 -9.623.011 -1.120.589 -10.743.600

Egenkapital pr. 31. december 2017 943.737.745 1.255.427.635 137.167.044 1.392.594.679

MODERSELSKAB

Beløb i DKK 
Note Aktiekapital

Nettoopskrivning 
efter indre værdis 

metode Foreslået udbytte Overført resultat
I alt

Saldo pr. 1. januar 2016 263.024.000 118.029.983 0 954.154.075 1.335.208.058

Væsentlige fejl i tidligere år 0 -15.069.197 0 0 -15.069.197

Overført via resultatdisponering 23 0 -99.160.942 0 -22.221.454 -121.382.396

Valutakursregulering, dattervirksomheder 0 1.636.353 0 -24.311.316 -22.674.963

Egenkapitalposteringer, dattervirksomhed 0 1.011.988 0 0 1.011.988

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 14.349.770 0 4.952.224 19.301.994

Egenkapital pr. 31. december 2017 263.024.000 20.797.955 0 912.573.529 1.196.395.484

Overført via resultatdisponering 23 0 107.874.658 10.000.000 -74.635.631 43.239.027

Udloddet udbytte 0 -137.000.000 0 137.000.000 0

Valutakursregulering, dattervirksomheder 0 3.241.491 0 -5.561.451 -2.319.960

Egenkapitalposteringer dattervirksomheder 0 -16.004.109 0 0 -16.004.109

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 21.090.005 0 13.027.188 34.117.193

Egenkapital pr. 31. december 2017 263.024.000 0 10.000.000 982.403.635 1.255.427.635

Aktiekapitalen består af 263.024 aktier á nominelt DKK 1.000, hvoraf ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 
Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen de seneste 5 år.

Ændret aktuarmæssig forudsætning:
Indregning af pensionsforpligtelser i balancen sker på baggrund af aktuarmæssige beregninger, hvor der fra og med 2017 er sket ændringer i diskonteringsrenten, der skal 
anvendes. Dette betyder aktuelt, at forpligtelsen er højere end den forpligtelse, som tidligere har været indregnet under forpligtelser i årsrapporten. Ændringen, som udgør 
25,9 mio. DKK og med fradrag af udskudt skat udgør 20,2 mio. DKK, er indregnet direkte på egen kapitalen i 2017. Der henvises i øvrigt til omtalen i anvendt regnskabspraksis.  
I samme forbindelse er sket en omberegning af udskudt skat på pensionsforpligtelser,som udgør 4,9 mio. DKK, som ligeledes er indregnet direkte på egenkapitalen.

Over / underdækning fra tidligere år (væsentlig fejl)
Det er konstateret, at der har været fejl i tidligere års indregning af regnskabsmæssig opgørelse af over- / underdækninger fra tidligere år. Det betyder at egenkapitalen primo 
2016 og tidligere års sammenligningstal er tilrettet.
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Pengestrømsopgørelse

KONCERN

2017
DKK

2016
TDKK

Resultat af primær drift (EBIT) 106.879.646 124.515

Ophørende aktiviteter (EBIT) -6.182.744 -203.328

Afskrivninger samt Andre indtægter og  
Andre driftsomkostninger

162.826.311
289.587

Investeringsbidrag 9.018.040 8.538

Andre reguleringer af ikke-likvide driftsposter -3.992.724 -4.015

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 268.548.529 215.297

Ændringer i driftskapital:

Varebeholdninger 66.882.301 65.456

Tilgodehavender -34.742.160 -104.201

Leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld -25.391.419 108.155

Pengestrøm fra primær drift 275.297.251 284.707

Renteindtægter, modtaget 1.328.711 903

Renteomkostninger, afgivet -46.276.018 -50.171

Betalt/tilbagebetalt selskabsskat 4.560.647 -5.286

Pengestrøm fra driftaktiviteter 234.910.591 230.153

Køb af immaterielle og materielle aktiver -99.135.913 -86.185

Materielle aktiver under udførelse, regulering -30.206.285 -10.352

Køb af dattervirksomheder / afregning earn out -1.914.067 -105.505

Langfristede tilgodehavender 2.218.695 64

Salg af finansielle aktiver 2.688.402 60.000

Salg af immaterielle og materielle aktiver 134.054.517 14.505

Pengestrøm til investeringsaktiviteter 7.705.349 -127.473

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 242.615.940 102.680

Nye finansielle leasingaftaler 2.922.978 5.671 

Afdrag på langfristede forpligtelser -43.449.359 -44.400

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -40.526.381 -38.729

Årets pengestrømme 202.089.559 63.951

Likvide beholdninger pr. 1. januar -479.893.147 -556.278

Likvide beholdninger, tilkøbte virksomheder 0 12.434

Likvide beholdninger pr. 31. december -277.803.588 -479.893

Likvide beholdninger pr. 31. december specificeres således:

Likvide beholdninger 99.621.995 75.257

Kortfristet gæld til kreditinstitutter -377.425.583 -555.150

I alt -277.803.588 -479.893

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele

1.  Væsentlig usikkerhed ved indregning og måling

I årsregnskabet for 2017 er der følgende usikkerhed ved 
indregning og måling:

Verdo Varme A/S
Indskudskapital og underdækning
Selskabet har med udgangen af 2017 opgjort en akkumuleret 
underdækning på 84 mio. DKK og en egenkapital på 234 mio. DKK. 
 
Selskabet har over for tilsynsmyndigheden Energitilsynet 
anmeldt en indskudskapital (fri egenkapital) pr. 1. marts 1981 
på 381 mio. DKK, som, med tillæg af anmeldt forrentning af 
indskudskapitalen og udtræk af udbytte frem til ultimo 2017, 
kan opgøres til 332 mio. DKK Energitilsynet har endnu ikke 
godkendt den anmeldte indskudskapital eller forrentning heraf. 
Energitilsynet har i behandlingen af anmeldelserne konkret 
anfægtet indregnet forrentning i perioden 2000 til 2005 som 
med indvirkningen på efterfølgende års opkrævet forrentning 
kan opgøres til 235 mio. DKK. Selskabet er uenig i Energitilsynets 
begrundelser og har afgivet høringssvar til Energitilsynet. En 
afgørelse på sagen kan reducere den beregnede indskudskapital 
samt betyde tilbagebetaling af opkrævet forrentning, hvilket 
muligvis vil få indvirkning på den regnskabsmæssige egenkapital, 
der i årsrapporten er opgjort til 234 mio. DKK.

Skattemæssige indgangsværdier
SKAT har anmodet om oplysninger omkring fastsættelsen 
af selskabets skattemæssige indgangsværdier i 2012. SKAT 
har oplyst, at indgangsværdierne efter SKAT’s opfattelse skal 
fastlægges på grundlag af en indkomstbaseret værdiansæt-
telsesmodel. SKAT påtænker således at anvende den samme 
værdiansættelsesmodel, som SKAT har anvendt i forbindelse 
med vandsektorens overgang til skattepligt. 
 
De ønskede oplysninger er fremsendt til SKAT, herunder en 
redegørelse for de selvangivne værdier ud fra en indkomstba-
seret værdiansættelsesmodel. SKAT har efterfølgende udbedt 
sig yderligere dokumentation og har på baggrund heraf nedsat 
selskabets skattemæssige indgangsværdier. Afgørelsen er af 
selskabet påklaget til Landsskatteretten.
 
Det må forventes, at Landsskatteretten vil søge at udsætte 
sagens behandling, indtil der foreligger en afgørelse på de 
verserende pilotsager indenfor vandsektoren, hvor SKAT’s 
model i 2018 er påklaget til Højesteret. 
 
Så fremt SKAT får endeligt medhold i ændring af indgangs-
værdierne, vil der skulle ske en korrektion af den indregnede 
udskudte skat, som modsvares af en opkrævningsret hos 
kunderne i samme niveau. Selskabet har, på trods af selskabet 
ikke er enig i afgørelsen, valgt at ændre selskabets afskrivnings-
grundlag i henhold til afgørelsen fra SKAT.

Noter
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KONCERN

2017 2016

DKK TDKK

2. Nettoomsætning

Nettoomsætning fordeler sig således på aktiviteter:

El-forsyning 285.438.000 302.820

Vandforsyning 24.632.000 25.514

Varmeforsyning 387.892.000 383.151

Entrepriseopgaver el, vand, varme og energiløsninger 236.563.000 293.647

Salg af brændsel og teknisk kul 1.192.738.847 1.245.122

Biobrændselsproduktion og -salg 1141.644.153 181.424

El-produktion 58.689.564 66.150

Fiber og telefoni 29.123.838 44.633

I øvrigt 56.533.784 47.069

I alt 2.413.255.186 2.589.530

Nettoomsætning fordeler sig således på geografi:

Danmark 1.413.455.186 1.396.875

Europa 502.587.000 768.826

Afrika og Mellemøsten 37.958.000 21.568

Asien og Oceanien 45.588.000 35.759

United Kingdom 141.644.000 179.144

Nordamerika 272.023.000 187.358

I alt 2.413.255.186 2.589.530

Noter

KONCERN

2017 2016

DKK TDKK

3. Andre eksterne omkostninger 

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor (EY):

Honorar vedrørende lovpligtig revision 818.824 842

Erklæringsopgaver med sikkerhed 79.306 91

Skattemæssig rådgivning 205.460 239

Andre ydelser 876.074 847

I alt 1.979.664 2.019

Der gives segmentoplysninger på koncernens aktiviteter og geografiske markeder. 
Oplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. 

KONCERN MODERSELSKAB

2017 
DKK

2016 
TDKK

2017 
DKK

2016 
TDKK

4. Personaleomkostninger

Gager og lønninger 237.593.752 230.822 51.557.567 49.007

Pensioner 15.886.413 14.450 2.368.127 2.232

Andre omkostninger til social sikring 4.923.095 5.738 475.384 532

Heraf aktiveret på anlægsprojekter -9.869.814 -10.339 -3.472.625 -1.972

I alt 248.533.446 240.671 50.928.453 49.799

Ophørende aktiviteter jf. note 9 -10.098.470 -17.439 0 0

I alt 238.434.976 223.232 50.928.453 49.799

Aflønning af bestyrelse og repræsentantskab 1.299.000 1.301 1.299.000 1.301

Aflønning af direktion* 4.330.999 4.219 4.330.999 4.219

Gennemsnitligt antal ansatte 475 482 86 80

*Bruttoløn. Direktion modtager ikke pension eller bonus.

KONCERN MODERSELSKAB

2017 
DKK

2016 
TDKK

2017 
DKK

2016 
TDKK

5. Af- og nedskrivninger

Immaterielle aktiver 18.018.470 13.186 0 0

Materielle aktiver 149.763.433 159.526 10.824.815 10.365

Materielle aktiver, nedskrivning 0 129.627 0 1.400

I alt 167.781.903 302.339 10.824.815 11.765

Ophørende aktiviteter jf. note 9 -12.137.757 -146.295 0 0

I alt 155.644.146 156.044 10.824.815 11.765

KONCERN MODERSELSKAB

2017 
DKK

2016 
TDKK

2017 
DKK

2016 
TDKK

6. Finansielle indtægter

Renteindtægter fra dattervirksomheder 0 0 36.537.016 26.666

Øvrige renteindtægter 944.095 107 822.825 527

Øvrige finansielle indtægter 384.616 796 187.971 74

I alt 1.328.711 903 37.547.812 27.267

KONCERN MODERSELSKAB

2017 
DKK

2016 
TDKK

2017 
DKK

2016 
TDKK

7. Finansielle omkostninger 

Renteomkostninger 45.131.776 49.069 25.603.307 23.346

Øvrige finansielle omkostninger 1.144.242 1.102 754.549 1.152

I alt 46.276.018 50.171 26.357.856 24.498

Ophørende aktiviteter jf. note 9 -9.901.447 -7.556 0 0

I alt 36.374.571 42.615 26.357.856 24.498

Noter
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KONCERN MODERSELSKAB

2017 
DKK

2016 
TDKK

2017 
DKK

2016 
TDKK

8. Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat -4.557.785 2.906 -3.925.379 -4.506

Årets udskudte skat 22.442.487 -22.791 1.346.000 363

Skat vedr. tidligere år 16.207 -2.297 16.207 0

Skat af årets resultat i alt 17.900.909 -22.182 -2.563.172 -4.143

Skat af årets resultat forklares således:

Beregnet 22% skat af årets resultat 13.771.246 14.950 11.742.760 8.566

Skat af årets resultat i datterselskaber 0 0 -15.379.568 -14.366

Skatteeffekt af:

Nedsættelse af selskabsskatteprocent 0 52 0 0

Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger 4.113.456 -34.887 1.057.429 1.657

Skat vedr. tidligere år 16.207 -2.297 16.207 0

Skat af årets resultat i alt 17.900.909 -22.182 -2.563.172 -4.143

Skat af årets resultat fordeles således:

Skat af fortsættende aktivitet 21.284.775 24.243 -2.563.172 -4.143

Skat af ophørende aktivitet jf. note 9 -3.383.866 -46.425 0 0

Skat af årets resultat i alt 17.900.909 -22.182 -2.563.172 -4.143

Skat af egenkapitalbevægelser 6.417.000 7.032 3.674.000 1.397

Skat i alt 24.317.909 -15.150 1.110.828 -2.746

Beløb i DKK
2017  

DKK
2016  

DKK

9. Ophørende aktiviteter

Resultat af ophørende aktiviteter udgør i hovedtal følgende:

Omsætning og andre indtægter 34 16

Omkostninger 5.921 -56.982

Af- og nedskrivninger samt Andre driftsomkostninger -12.138 -146.362

Finansieringsomkostninger -9.901 -7.556

Resultat før skat -16.084 -210.884

Skat af ophørende aktiviteter 3.384 46.425

Årets resultat efter skat af ophørende aktiviteter -12.700 -164.459

Aktiver og forpligtelser fra ophørende aktiviteter indregnes særskilt i balancen med følgende:

Grunde og bygninger 7.552 7.815

Driftsmateriel 8.391 25.406

I alt 15.943 33.221

Koncernen har besluttet at afvikle koncernens aktiviteter i Holland samt produktionsanlæg i UK. Resultat af årets drift og 
nedskrivninger af anlæg etc. er præsenteret på en særskilt linje i resultatopgørelsen som “Årets resultat af ophørende 
aktiviteter efter skat”. 

Noter

KONCERN

Beløb i DKK Goodwill
Udviklings- 

projekter CO2-kvoter I alt 

10. Immaterielle aktiver

Koncernen:

Kostpris pr. 1. januar 2017 188.213.435 229.212 130.268 188.572.915

Færdiggjorte anlæg 0 88.510 0 88.510

Afgang 0 0 -130.268 -130.268

Kostpris pr. 31. december 2017 188.213.435 317.722 0 188.531.157

Afskrivninger pr. 1. januar 2017 55.905.756 164.269 0 56.070.025

Afskrivninger 17.954.926 63.544 0 18.018.470

Afskrivninger pr. 31. december 2017 73.860.682 227.813 0 74.088.495

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 114.352.753 89.909 0 114.442.662

Afskrivningsperiode 5-10 år 5 år 1-5 år 

Afhændede aktiver:

Salgssum 0 0 0 0

Regnskabsmæssig værdi 0 0 -130.268 -130.268

Tab 0 0 -130.268 -130.268

Tab indregnes under Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer. 

Begrundelse for afskrivningsperioder for goodwill og udviklingsprojekter: 

Verdo Energy Systems A/S / Carbon Partners AS:
Investeringen i datterselskaberne anses for at være af strategisk betydning for koncernen i mange år fremover. 
Datterskabernes aktiviteter inden for teknisk kul og energianlæg forventes i de kommende år at stige både på omsætning og indtjening og på baggrund af disse 
forventninger er den økonomiske levetid sat til 10 år.

Øvrige
Andre investeringer i goodwill er individuelt vurderet med hensyn til indtjeningspotentiale og har i al væsentlighed under 1 års resterende afskrivningsperiode.  
De er afskrevet med udgangspunkt i økonomisk levetid på 5-10 år.

Udviklingsprojekter:
Investering i udvikling afskrives over den økonomiske levetid i forhold til den periode, hvor det forventes at projekterne kan bidrage til øget aktivitet og indtjening.

Noter
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KONCERN

Beløb i DKK
Grunde og  
bygninger 

Kraftvarme- 
værk og  

spidslast  
centraler

Ledningsnet 
og-anlæg, 

samt målere Driftsmateriel

Materielle 
aktiver under 

udførelse I alt 

11. Materielle aktiver

Kostpris pr. 1. januar 2017 204.194.066 1.033.224.712 2.864.005.119 181.339.162 24.072.362 4.306.835.421

Færdiggjorte anlæg 1.813.002 28.777.444 49.338.007 4.364.675 -84.374.638 -88.510

Tilgang - 0 452.797 14.308.478 114.580.923 129.342.198

Afgang -5.554.270 - -178.278.313 -128.481.280 0 -312.313.863

Overført til/fra ophørende aktiviteter 0 0 0 114.276.883 0 114.276.883

Kostpris pr. 31. december 2017 200.452.798 1.061.995.156 2.735.517.610 185.807.918 54.278.647 4.238.052.129

Afskrivninger pr. 1. januar 2017 50.011.782 620.440.700 1.304.191.042 119.474.129 0 2.094.117.653

Valutakursregulering 262.800 0 0 691.857 0 954.657

Afskrivninger 4.638.276 39.828.872 73.677.394 31.618.891 0 149.763.433

Afskrivninger, afhændede aktiver -4.173.968 - -55.387.623 -123.653.347 0 -183.214.938

Overført til/fra ophørende aktiviteter -262.800 0 0 97.261.643 0 96.998.843

Afskrivninger pr.  
31. december 2017 50.476.090 660.269.572 1.322.480.813 125.393.173 0 2.158.619.648

Regnskabsmæssig værdi  
pr. 31. december 2017

149.976.708 401.725.584 1.413.036.797 60.414.745 54.278.647 2.079.432.481

Afskrivningsperiode 20-100 år 5-30 år 1-60 år 3-30 år 

Den regnskabsmæssige  
værdi af materielle aktiver  
indeholder følgende:

Værdi af indregnede renter 975.780 10.484.458 28.317.000 0 0 39.777.238

Værdi af leasingaktiver 0 0 0 8.133.812 0 8.133.812

Afhændede aktiver:

Salgssum 1.400.000 0 127.721.632 4.932.885 0 134.054.517

Regnskabsmæssig værdi -1.380.302 0 -122.890.690 -4.827.933 0 -129.098.925

Gevinst 19.698 0 4.830.942 104.952 0 4.955.592

Nettogevinst indregnes dels i Andre driftsindtægter og dels i Andre driftsomkostninger.

Noter

MODERSELSKAB

Beløb i DKK
Grunde og
bygninger Driftsmateriel

Materielle  
aktiver under

udførelse
I alt 

11 Materielle aktiver - fortsat 

Kostpris pr. 1. januar 2017 119.036.463 60.273.974 434.017 179.744.454

Færdiggjorte projekter 1.463.067 0 -1.463.067 0

Tilgang 0 7.637.031 6.420.084 14.057.115

Afgang -4.011.470 -8.880.869 0 -12.892.339

Kostpris pr. 31. december 2017 116.488.060 59.030.136 5.391.034 180.909.230

Afskrivninger pr. 1. januar 2017 20.639.828 30.081.684 0 50.721.512

Afskrivninger 1.810.560 9.014.255 0 10.824.815

Afskrivninger, afhændede aktiver -4.011.470 -8.878.768 0 -12.890.238

Afskrivninger pr. 31. december 2017 18.438.918 30.217.171 0 48.656.089

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 98.049.142 28.812.965 5.391.034 132.253.141

Afskrivningsperiode 5-100 år 3-10 år 

Den regnskabsmæssige værdi af  
materielle aktiver indeholder følgende:

Værdi af leasingaktiver 0 654.965 0 654.965

Afhændede aktiver:

Salgssum 0 23.980 0 23.980

Regnskabsmæssig værdi 0 -2.101 0 -2.101

Gevinst 0 21.879 0 21.879

Nettogevinst indregnes i Andre driftsindtægter.

Noter
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MODERSELSKAB

2017 
DKK

2016 
TDKK

12. Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris pr. 1. januar 1.875.593.978 1.735.483

Tilgang 181.388.501 140.111

Kostpris pr. 31. december 2.056.982.479 1.875.594

Værdireguleringer pr. 1. januar 20.797.955 118.030

Egenkapitalposteringer primo 0 -15.069

Årets resultatandel 63.510.337 65.298

Årets resultatandel, ophørende aktiviteter -12.700.325 -164.459

Udbetalt udbytte -137.000.000 0

Egenkapitalposteringer 8.327.387 16.998

Opskrivninger pr. 31. december -57.064.646 20.798

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 1.999.917.833 1.896.392

Heraf udgør ikke afskrevne forskelsbeløb 112.028.794 128.909

Forskelsbeløb (goodwill) ved første indregning af dattervirksomheder udgør t.DKK 161.946.

Navn Hjemsted Årets resultat Egenkapital Ejerandel

Dattervirksomheder:

Verdo Randers El-net A/S Randers 8.574.897 451.414.036 100%

Verdo Go Green A/S Randers 9.834.707 70.786.359 100%

Verdo Energiteknik A/S Randers 2.693.999 11.499.434 100%

Verdo Vand A/S Randers 5.213.258 167.081.219 100%

Verdo Varme A/S Randers 20.212.745 233.865.164 100%

Verdo Tele A/S Randers 3.854.026 364.408.456 75%

Verdo Produktion A/S Randers 5.634.484 88.298.902 100%

Verdo Energy Systems A/S  
og Verdo Energy Systems GL ApS Storvorde / Grønland -11.258.147 127.791.102 100%

Verdo Teknik A/S Randers 3.277.866 90.845.810 100%

Verdo Hydrogen A/S Randers 351.089 1.664.269 100%

Verdo Trading A/S Randers 11.725.344 203.735.020 100%

GF Energy B.V. Holland -1.736.090 -33.577.571 100%

Verdo Renewables Ltd. England -7.860.087 132.020.704 100%

Carbon Partners AS og Carbon Partners Inc. Norge / USA -343.422 32.157.955 80%

Verdo Hillerød El-net A/S Hillerød -101.730 36.017.207 100%

Midtjysk Elhandel A/S Randers 737.073 21.909.767 74%

Dattervirksomheder i alt 50.810.012 1.999.917.833

Egenkapital er opgjort incl. koncerngoodwill.

Noter
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2017
DKK

2016
TDKK

13. Andre tilgodehavender (langfristede)

Kostpris pr. 1. januar 5.169.272 7.083

Tilgang 0 335

Afgang -2.218.695 -2.249

Kostpris pr. 31. december 2.950.577 5.169

Værdireguleringer pr. 1. januar 278.853 167

Værdireguleringer 91.227 112

Værdireguleringer pr. 31. december 370.080 279

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 3.320.657 5.448

Andre tilgodehavender omfatter udlån, som forfalder til betaling efter 5 år. Udlånet forrentes med 
en markedsrente.

KONCERN MODERSELSKAB

2017
DKK

2016
TDKK

2017
DKK

2016
TDKK

14. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris pr. 1. januar 26.275.722 26.276 7.671.038 7.671

Afgang -15.342.077 0 -7.671.038 0

Kostpris pr. 31. december 10.933.645 26.276 0 7.671

Værdireguleringer pr. 1. januar -21.394.077 -6.547 -7.421.038 0

Værdireguleringer 0 -14.847 0 -7.421

Værdireguleringer, afgang 14.842.077 0 7.421.038 0

Op- og nedskrivninger pr. 31. december -6.552.000 -21.394 0 -7.421

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 4.881.645 4.882 0 250

Avance ved salg af aktier udgør 449.999 0 225.000 0

Hjemsted / Ejerandele:

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

Nianet A/S Glostrup 2,23% - -

DFF-EDB A.m.b.A. Kolding 0,52% - -

Noter
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2017
DKK

2016
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2017
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2016
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15. Entreprisekontrakter 

Salgsværdi af udført arbejde 174.229.237 305.863 0 0

A´contofaktureringer -159.457.456 -289.576 0 0

Nettoværdi i alt 14.771.781 16.287 0 0

Indregning i balancen:

Entreprisekontrakter (aktiver) 25.758.738 27.297 0 0

Entreprisekontrakter (passiver) -10.986.957 -11.010 0 0

I alt 14.771.781 16.287 0 0

KONCERN MODERSELSKAB

2017
DKK

2016
TDKK

2017
DKK

2016
TDKK

16. Udskudt skat 

Udskudt skat pr. 1. januar 46.767.201 62.893 -7.063.000 -6.700

Skat af ændring af indgangsværdier 0 -32.722 0 0

Udskudt skat, tilkøbt dattervirksomhed 0 -5.346 0 0

Årets regulering af udskudt skat -22.442.487 22.792 -1.346.000 -363

Skat tidligere år, fordeling mellem udskudt og aktuel skat 0 0 -1.476.000 0

Skat af egenkapitalbevægelser 5.817.400 -850 0 0

Udskudt skat pr. 31. december 30.142.114 46.767 -9.885.000 -7.063

Den udskudte skat fordeler sig således:

Materielle aktiver -9.323.886 15.000 -9.885.000 -7.063

Periodiserede indtægter 27.663.000 24.294 0 0

Periodiserede omkostninger 5.460.000 0 0 0

Egenkapitalbevægelser -2.472.000 1.855 0 0

Pensionsforpligtelser 8.815.000 5.618 0 0

Udskudt skat i alt 30.142.114 46.767 -9.885.000 -7.063

Der henvises til afsnittet “væsentlig usikkerhed ved indregning og måling” i ledelsesberetningen og i note 1.

Koncernen har ultimo 2017 indregnet skatteaktiver for t.DKK 30.142. Det er ledelsens vurdering, at der de kommende år er skattepligtig indkomst, som kan 
udnytte de tidsmæssige forskelle i afskrivningerne. Tidspunkt for udligning af udskudte skatteaktiver forventes at ske over en årrække, idet de tidsmæssige 
forskelle primært relateres til aktiver, som har en lang tidshorisont. Endvidere afhænger afviklingsperioden af størrelsen af de fremtidige investeringer.

Noter
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2017
DKK
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17. Andre hensatte forpligtelser

Nedrivningsforpligtelse 4.000.000 4.000 0 0

Garantiforpligtelser 699.000 1.282 0 0

I alt 4.699.000 5.282 0 0

Nedrivningsforpligtelse udløses ved salg af Grenå Kraftvarmeværk i 2018, mens garantiforpligtelsen afvikles i takt med garantien på leverede ydelser udløber.

Beløb i DKK
Realkredit- 

institutter 
Leasing- 

forpligtelser Kreditinstitutter I øvrigt 

18. Langfristede gældsforpligtelser

KONCERNEN:

Gæld i alt pr. 31. december 2017 313.869.641 8.144.730 153.580.645 272.526.561

Afdrag næste år -22.799.949 -2.791.289 -17.800.000 -14.080.629

Langfristet andel 291.069.692 5.353.441 135.780.645 258.445.932

Restgæld efter 5 år 199.908.000 185.000 59.581.000 233.105.000

I øvrigt omfatter pensionshensættelser, overdækninger samt  
periodiserede investeringsbidrag. Pensionsforpligtelser indregnes  
i resultatopgørelsen i takt med udbetaling af pensioner.

MODERSELSKABET:

Gæld i alt pr. 31. december 2017 49.996.065 661.470 153.580.645 0

Afdrag næste år -2.574.173 -334.276 -17.800.000 0

Langfristet andel 47.421.892 327.194 135.780.645 0

Restgæld efter 5 år 36.637.216 0 59.580.645 0

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i DKK 
2017

DKK
2016
TDKK

2017
DKK

2016
TDKK

19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Garantistillelser 103.793.000 125.400 38.400.000 38.400

Pant i finansielt leasede aktiver 8.144.000 8.895 661.000 1.000

Pant i goodwill, fordringer, lager og driftsmateriel 8.000.000 8.000 0 0

Pant i fast ejendom 459.535.000 459.535 58.635.000 58.635

I alt 579.472.000 601.830 97.696.000 98.035

Pant i fast ejendom er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter, hvor restgæld pr. 31.12.17 udgør DKK 317 mio.  
Den regnskabsmæssige værdi af pantet udgør pr. 31.12.17 DKK 505 mio.
Den regnskabsmæssige værdi af finansielt leasede aktiver udgør 31.12.17 t.DKK 8.135.
Garantier omfatter dels almindelige håndværkergarantier og dels sikkerhed for pensionsforpligtelser overfor tjenestemænd samt moderselskabsgaranti 
overfor leverandør.
Moderselskabet Verdo A/S har erklæret, at det vil yde finansiel støtte til datterselskabet Carbon Partners AS, Norge i de næste 12 måneder.
Endelig kautionerer moderselskabet Verdo A/S overfor datterselskabers engagementer med kreditinstitutter.

Noter
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Noter

20. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter 
Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige 
selskaber i Verdo Koncernen, og selskabet hæfter ubegrænset og 
solidarisk for danske selskabsskatter med de øvrige selskaber i 
sambeskatningen. 

Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter, som alle er indregnet 
i balancen.

Koncernens lejeforpligtelser andrager DKK 4,1 mio., som alle forfalder 
inden 5 år.

Koncernens engelske datterselskab har lejekontrakter med betalinger i 
2018 på t.DKK 4.437. Alle lejeforpligtelser forfalder inden 5 år.

Koncernens handelsselskab har for 2018 indgået betydelige kontrakter om 
køb af brændsel og fragt til dækning af allerede indgåede og forventede 
fremtidige kontrakter om salg af brændsel.

21. Nærtstående parter 
Den Selvejende Institution Verdo, Randers (moderselskab) har bestemmende indflydelse i selskabet.

Alle transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

22. Renterisici og anvendelse af finansielle instrumenter 
Selskabet anvender som sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner renteswaps som sikringsinstrument. 
Dette betyder at variable rentebetalinger omlægges til faste rentebetalinger.

KONCERN MODERSELSKAB

2017
TDKK

2016
TDKK

2017
TDKK

2016
TDKK

Løbetid 1-3 år 50.000 85.000 50.000 50.000

Løbetid 6-15 år 545.382 553.032 272.039 270.923

Hovedstol på indgåede renteswaps 595.382 638.032 322.039 320.923

Værdiregulering indregnet i egenkapital -124.704 -153.871 -66.917 -83.618

De sikrede pengestrømme realiseres løbende og vil påvirke resultatet i de kommende år indtil de indgåede renteswaps udløber.
Løbetiden på de indgåede renteswaps følger primært de langfristede pengestrømme, som de sikrer.

KONCERN MODERSELSKAB

2017
DKK

2016
TDKK

2017
DKK

2016
TDKK

23. Resultatdisponering

Foreslået udbytte for året 10.000.000 0 10.000.000 0

Overført til: 
  Overført resultat 33.168.219 -121.382 -74.635.631 -22.221

  Reserve for udviklingsomkostninger 70.808 0 0 0

  Nettoopskrivninger efter indre værdis metode 0 0 107.874.658 -99.161

Minoritetsinteresser 1.456.447 636 0 0

I alt 44.695.474 -120.746 43.239.027 -121.382

Koncernens elhandelsselskab har for 2018 indgået fastpriskontrakter 
med selskabets slutkunder, og til afdækning af prisrisikoen på disse er 
der indgået finansielle elkøbskontrakter i sammenhæng med aftaler om 
fysisk levering af el. Herudover er der indgået finansielle købskontrakter 
til afdækning af fremtidig prisrisiko på kvartalsel. Dagsværdien af disse 
kontrakter er indregnet direkte på egenkapitalen med en gevinst på  
t.DKK 11.236.  

Nedrivningsforpligtelse
Verdo Produktion A/S har en forpligtelse til nedrivning og oprydning på 
Randers Havn af Randers Kraftvarmeværk (KVR). Forpligtelsen er dog 
først aktuel ved ophør af værkets forventede levetid i 2036, og der er som 
følge af den lange tidshorisont ikke sat beløb på forpligtelsen. Endvidere 
er forpligtelsen på nedrivning / oprydning af Grenaa Kraftvarme (GRV) 
overtaget og indregnet i balancen under hensættelser.
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·  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 
ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og 
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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

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

·  Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle 
oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i  
koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncern- 
regnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og 
udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores 
revisionskonklusion. 

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

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter 
ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregn-
skabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt 
inkonsistent med koncernregnskabet eller årsregnskabet eller  
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 
indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 
indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen.

Aarhus, den 18. april 2018
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR nr. 30 70 02 28

Claus Hammer-Pedersen              /            Ulrik Vangsø Ørts
Statsaut. revisor                         Statsaut. revisor
MNE-nr.: mne21334   MNE-nr.: mne42774

Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Verdo A/S 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet 
samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og 
årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet 
giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af 
resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi henleder opmærksomheden på note 1 i årsregnskabet, som 
beskriver den usikkerhed der er i Verdo Varme A/S omkring den 
af selskabet opgjorte underdækning og opgørelsen af selskabets 
egenkapital, samt den usikkerhed der er omkring den beløbsmæssige 
størrelse af den udskudte skatteforpligtelse, der kan henføres til de 
skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsak-
tiver samt den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne. Vores 
konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 
et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er 
ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til 
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen 
eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og 
årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet 
og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et 
højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil 
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformati-
oner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet 
og årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

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

·  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisi-
onen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets 
interne kontrol. 

Til kapitalejerne 
i Verdo A/S

Den uafhængige revisors erklæringer
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Selskabsoplysninger

Verdo A/S   
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E: info@verdo.dk
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W: verdo.com

CVR nr.: 25 48 19 68

Kolofon

Redaktion:    
Verdo A/S

Oplag: 200 stk.
Foto: David Bering og Jakob Lerche

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.



5554  Årsberetning 2017    │ │    Årsberetning 2017  



56  │    Årsberetning 2017  
Agerskellet 7     |     8920 Randers NV     |     Tel. +45 7010 0230     |     info@verdo.dk     |     www.verdo.com


