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I 2015 vedtog FN 17 mål for en bæredygtig udvikling af verden – FNsVerdensmål. 
Verdensmålene spænder bredt over de store globale udfordringer, herunder klima, 
miljø og ressourcer.

Forord.

Det betyder øget genanvendelse, fordi brugerne sorterer deres 
affald endnu bedre, således at alt, der kan genanvendes, også 
bliver det. Resultaterne taler for sig selv - på årsplan vurderes 
det, at vi flytter 11.000 ton affald fra energiudnyttelse til gen-
anvendelse. Forventningen var 7.000 ton på årsbasis. Samlet 
giver det en øget genanvendelse på 8% på genbrugspladserne, 
hvilket bidrager markant til kommunernes målsætning om, at 
50% af affald fra husholdninger (målt på træ, papir, pap, plast, 
metal, glas og madaffald) skal genanvendes senest i 2022.

Årsrapporten for 2018 viser også et tilfredsstillende økonomisk 
resultat på 5,3 mio. kr.

ARGOs største aktivitet, Roskilde Kraftvarmeværk, har opnået 
det forventede resultat, både hvad angår økonomi og behand-
lede mængder, og det samme gør sig gældende for de øvrige 
områder. 

Samlet set var 2018 et godt år for ARGO, og vi står vel rustet 
til fremtiden - god læselyst.

Niels Hörup
Formand

I Danmark drøfter stadig flere kommuner og kommunale sel-
skaber, hvordan verdensmålene kan danne afsæt for deres 
strategi og udvikling. Det sker ud fra en erkendelse af, at glo-
bale udfordringer løses lokalt, og at vi alle skal bidrage til en 
mere bæredygtig fremtid. I ARGO har vi med en opdateret 
strategi (endeligt vedtaget af bestyrelsen primo 2019), slået 
fast, at selskabet sammen med ejerkommunerne påtager sig 
et medansvar for at bidrage til realiseringen af verdensmålene. 
Det gælder ikke mindst delmål 12.5 om, at affaldsgenerering 
inden 2030 skal væsentligt reduceres gennem forebyggelse, re-
duktion, genvinding og genbrug. Vi løser således vores opgaver 
til gavn for brugerne ud fra tre perspektiver – miljø, økonomi 
og samfundshensyn.

Det betyder i praksis, at ARGO arbejder i overensstemmelse 
med ”affaldshierarkiet”, og derfor skal sikre mest mulig direkte 
genbrug, størst mulig genanvendelse af materialer på gen-
brugspladserne, effektiv energiudnyttelse af restaffaldet med 
produktion af elektricitet og fjernvarme og endelig sikker og 
miljømæssig forsvarlig deponering af den sidste rest. 

I den sammenhæng var 2018 et historisk år for ARGO, da vi, 
som det første affaldsselskab i Danmark, sammen med vo-
res ejerkommuner, valgte at sige farvel til fraktionerne ”småt 
brændbart” og ”stort brændbart” på samtlige genbrugspladser. 
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5 års hoved- og nøgletal.

Hovedtal (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018

Nettoomsætning  582.514  644.741  597.215  603.240  582.387 

Bruttoresultat  254.192  334.137  336.707  342.584  329.471 

Driftsresultat  -22.769  56.112  74.112  60.559  45.407 

Resultat af finansielle poster  -44.053  -42.076  -21.955  -16.503  -40.146 

Årets resultat  -66.822  14.036  52.157  44.056  5.261 

Investeringer materielle anlægsaktiver  98.337  7.931  19.195  30.567  16.275 

Egenkapital  151.190  13.662  36.082  114.219  63.438 

Balancesum  1.845.400  1.804.701  1.809.331  1.835.179  1.717.176 

Nøgletal

Afkastningsgrad, %  -1  3  4  3  3 

Overskudsgrad, %  -4  9  12  10  8 

Egenkapitalens forrentning, %  -44  103  145  39  8 

Soliditetsgrad, %  8  1  2  6  4 

Egenkapitalen er for 2015 korrigeret for mellemregning med forbrugerne vedrørende etablering af Roskilde Kraftvarmeværk.

Afkastningsgrad er driftsresultat delt med gennemsnit balancesum.   
   
Overskudsgrad er driftsresultat delt med nettoomsætning.   
   
Egenkapitalens forrentning er årets resultat delt med gennemsnitlig egenkapital.   
   
Soliditetsgrad er egenkapital delt med balancesum.   
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ARGO er et affalds- og energiselskab, hvis 
mission er at omdanne affald til ressourcer. 

Selskabets vision er at være førende på europæisk plan inden 
for genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponering 
af affald. Til gavn for brugerne skal ARGO løse alle opgaver på 
de mest ansvarlige og bæredygtige måder – samfundsmæs-
sigt, miljømæssigt og økonomisk.

ARGO arbejder med det overordnede formål at bidrage til FNs 
verdensmål for en bæredygtig udvikling og skal være med til at 
sikre optimal brug af vores ressourcer i fremtiden – det handler 
om cirkulær økonomi i praksis. Mest muligt affald skal gen-
bruges og genanvendes, og energiudnyttelsen af restaffaldet 
skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte 
i form af el og fjernvarme. Endelig skal den sidste del af affaldet 
deponeres sikkert og miljømæssigt forsvarligt.

Nærværende regnskab dækker over 9 forretningsområder 
med selvstændige driftsregnskaber, der ligger til grund for 
årsrapporten.

Derudover er ARGO medejer af Afatek A/S og Dansk Restpro-
duktHåndtering A.M.B.A.

De 9 kommuner, der ejer ARGO, er Greve, Holbæk, Kalund-
borg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. 
Ejerkommunerne har tilsammen ca. 423.000 borgere og ca. 
20.000 virksomheder.

Den største aktivitet i ARGO er energiudnyttelse af affald 
på Roskilde Kraftvarmeværk, der med en årlig kapacitet på 
350.000 ton har behandlet 333.916 ton i 2018. Den samlede 
energi fra anlægget udgjorde 904.000 MWh.
Det betyder, at ARGO i 2018 sparede samfundet for udledning af 
167.000 ton CO2, i forhold til energiproduktion via kul. ARGO 
er fortsat opmærksom på metoder til at begrænse udledningen 
af CO2. 

Udover ovenstående forretningsområde driver ARGO 14 
genbrugspladser, 1 behandlingsanlæg for genbrugsmaterialer 
samt 1 miljøcenter med omlastning, sortering, kompost- og 
biomasseproduktion samt deponi.

Endelig skal det nævnes, at ARGO bidrager til statskassen i 
form af afgifter. I 2018 har ARGO betalt 136,6 mio. kr. til Staten.

Ledelsens beretning.
Hovedaktivitet
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Miljø.
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Genbrug - butikker
ARGO driver to genbrugsbutikker kaldet Gensalg i henholdsvis 
Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Butikkerne drives for 
de to kommuner og er placeret på ARGOs genbrugspladser, 
hvor der er mulighed for at donere genstande til genbrug via 
Gensalg. Gensalg har i 2018 solgt ca. 590 ton, som er gået 
fra energiudnyttelse til genbrug. Der doneres i stigende grad 
til Gensalg på ARGOs genbrugspladser til glæde for miljøet, 
butikkernes kunder samt de humanitære organisationer, som 
ARGO samarbejder med.
Gensalg vil i foråret 2019 i samarbejde med Køge Kommune 
åbne endnu en butik, der bliver placeret på Køge Genbrugs-
plads.

Genanvendelse 
- genbrugspladser
ARGO driver 14 genbrugspladser for fem ejerkommuner, nem-
lig Lejre, Kalundborg, Køge, Roskilde og Stevns kommuner. 
Genbrugspladserne håndterede i 2018 140.661 ton affald, og 
den samlede genanvendelsesprocent var på 83%.
I 2018 afskaffede ARGO, som det første affaldsselskab i landet, 
fraktionerne ”småt brændbart” og ”stort brændbart” på samt-
lige 14 genbrugspladser, som ARGO driver – tiltaget kaldes 
”Farvel til brændbart”. Der er således ikke længere contai-
nere til brændbart affald på genbrugspladserne og i stedet 
skal brugerne sortere affaldet i flere fraktioner. Tiltaget har 
til formål at løfte mere affald op i affaldshierarkiet, idet tidli-
gere undersøgelser har vist, at mere end to tredjedele af det 
affald, der bliver afleveret til brændbart, kan genanvendes. 
”Farvel til brændbart” blev gennemført i fem etaper, én for 
hver kommune: Lejre kommune i april, Roskilde kommune i 
juni, Køge kommune i september, Stevns kommune i oktober 
og Kalundborg kommune i november måned.

De foreløbige resultater viser, at der flyttes betydelige mæng-
der fra energiudnyttelse til genanvendelse. Genanvendelsen 
på alle 14 af ARGOs genbrugspladser kan således forventes at 
stige med ca. 11.000 ton på årsbasis, svarende til ca. 8% eller 
ca. 90 kg. pr. husstand.

Hermed understøtter ARGO kommunernes egne målsætninger 
om at genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet (frakti-
onerne plast, papir, pap, træ, madaffald, metal og glas) i 2022. 

ARGOs bestyrelse har vedtaget en strategi, der fastslår, at ARGO arbejder efter affaldshierar-
kiet. Bestyrelsen har opdateret strategien i sidste del af 2018 og efterfølgende vedtaget selv-
samme i primo 2019. Ifølge affaldshierarkiet skal behandlingen af affald prioriteres således: 
Forebyggelse af affald, genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponering (se figur). 

Nedenfor redegøres for ARGOs aktiviteter indenfor genbrug, genanvendelse, energiudnyt-
telse og deponering.

Miljø.
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Godt for
 miljøet og 
økonomien

Buddha Bikes
er en 

socialøkonomisk 
virksomhed

Gensalg indsamler 
cykler og leverer dem 
til Buddha Bikes der 
reparerer og sælger 

dem videre 

Cykelindsamlingen 
foregår på Viby-, 
Jyllinge- og Køge 

Genbrugsplads 

ARGO har i
2018 indsamlet
376 stk. cykler 
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Genanvendelse 
- Gadstrup Genbrugsanlæg
På Gadstrup Genbrugsanlæg omlaster og presser ARGO for-
skellige affaldsfraktioner, som videresendes til genanvendelse. 
”Farvel til brændbart” på genbrugspladserne har for Gadstrup 
Genbrugsanlæg betydet en ændret vægtning i de forskellige 
fraktioner, især er der modtaget mere plastik og pap. Ændrin-
gen har medført en årlig stigning i mængder af pap, papir og 
plast på 4.000 ton, hvilket har haft stor indflydelse på driften 
på Gadstrup Genbrugsanlæg. Olie-benzinudskillerordningen 
løses pr. 1. marts 2018 i samarbejde med SMOKA.
  

Genanvendelse
- kildesorteret organisk 
dagrenovation (KOD) 
Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre og Roskilde kommune 
indsamler madaffald også kaldet kildesorteret organisk dagre-
novation (KOD). De øvrige ejerkommuner forventes at indføre 
madaffaldsindsamling i de kommende år, for eksempel starter 
Køge Kommune i maj 2019.
ARGO har i dialog med ejerkommunerne besluttet, at den 
fremtidige behandling af madaffald skal ske på baggrund af 
et udbud af både forbehandling og bioforgasning. Arbejdet 
med at gennemføre udbuddet påbegyndes i januar 2019 og 
vil blive gennemført i løbet af 2019. 

UDVIKLING PÅ ARGOS GENBRUGSPLADSER

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

73%

24%

2%

75%

21%

2%

78%

19%

2%

83%

14%

2%

Farligt affald

Genbrug

Energiudnyttelse

Deponering
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På Audebo Miljøcenter foretages blandt andet sikker og 
miljømæssig korrekt deponering af det restaffald, hvor der 
ikke findes andre og mere miljørigtige løsninger. Derudover 
foretages der omlastning, neddeling og kompostering af ha-
veaffald. Audebo Miljøcenter modtog i 2018 17.746 ton til 
deponering og 123.803 ton til øvrig behandling eller omlast-
ning, i alt 141.549 ton.

I 2018 blev en ny ”celle” til asbestaffald etableret.

Der er endvidere i 2018 etableret en trykledning således, at 
Miljøcenterets perkolat leveres direkte til Holbæk Rensean-
læg via denne trykledning. Tidligere blev perkolaten fragtet 
med lastbil til rensningsanlægget. Med etableringen af tryk-
ledningen bortfalder et dieselforbrug på 33.000 liter og 100 
ton CO2 på årsbasis. Den økonomiske gevinst ved løsningen 
udgør omkring 1 mio. kr. om året. 

Roskilde Kraftvarmeværk behandlede i 2018; 333.916 ton 
restaffald og producerede elektricitet svarende til 43.870 
husstandes forbrug og fjernvarme svarende til 61.270 hus-
standes forbrug. Elektriciteten sælges på elbørsen Nord Pool 
på markedsvilkår, mens den samlede mængde produceret 
fjernvarme sælges til transmissionsselskabet VEKS, som vi-
deresender fjernvarmen til lokale fjernvarmeselskaber.

Mængden af restaffald fra husholdningerne falder konstant 
grundet bedre kildesortering, og særligt udsortering af mad-
affald reducerer mængden af restaffald til energiudnyttelse.  
Det trækker i modsat retning, at ARGO har nabohjælpsaftaler 
med nærliggende affaldsenergiselskaber og derfor har mod-
taget en del restaffald fra andre anlæg i Danmark. Den reste-
rende reservekapacitet er udnyttet til at hjælpe lande som 
England, Irland, Tyskland og Italien, hvor affaldet ellers bliver 
deponeret på en losseplads. Deponering af affald medfører 
blandt andet udledning af metan, der har en drivhusgaseffekt 
25 gange større end CO2. Affaldseksport til lande som Dan-
mark, der kan håndtere affaldet mere optimalt, er derfor en 
gevinst for alle parter, både miljømæssigt, samfundsmæssigt 
og økonomisk. I alt har ARGO i 2018 importeret 73.252 ton 
restaffald. 

ARGOs import af restaffald medfører en CO2 besparelse 
for miljøet på 28.000 ton CO2 årligt og bidrager positivt 
til kapacitetsudnyttelse og samfunds- og selskabsøkonomi.

Gennem mange år har de danske affaldsenergianlæg efter-
spurgt en løsning til behandling af restprodukter, særligt 
flyveaske. I 2018 oplevede branchen de første positive til-
tag, hvor Dansk RestproduktHåndtering igangsatte et større 
udviklingsprojekt for at finde nye løsninger til at udnytte 
restprodukter. Der foretages på nuværende tidspunkt forsøg 
med at vaske flyveaske på Vestforbrænding. Endelig søger 
Danmarks Tekniske Universitet, med blandt andre ARGO, 
som partner, at finde forskningspenge til at bygge et anlæg, 
hvor man vil teste, hvordan man kan trække ressourcer, som 
zink og salte ud af flyveasken via elektrolyse.  

Energiudnyttelse 
- Roskilde Kraftvarmeværk

Deponering 
- Audebo Miljøcenter 

Kan du NU huske, 
hvad du glemte?
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Samfund.
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I løbet af 2018 har Gensalg gennemført flere velgørende initia-
tiver. Blandt initiativerne var indsamling af aflagte skoletasker, 
som efterfølgende blev afleveret til Røde Kors. 

I slutningen af året lavede Gensalg en indsamling af tøj til hjem-
løse. Mange sække med jakker, frakker, forede bukser, tæpper 
og andet overtøj blev afleveret til Mændenes Hjem i Istedgade 
i december måned. 

Den 7. november 2018 hyrede ARGOs kantine 10 unge gymna-
sieelever til at gøre hovedrent i køkkenet og kantinen. Lønnen 
for arbejdet gik til fordel for unge grønlænderes udvikling af 
ressourcer og potentiale i forbindelse med Operation Dags-
værk.  

I 2018 gennemførte ARGO 115 rundvisninger på Roskilde Kraft-
varmeværk. Fordelingen af disse ser således ud: 
• 41 rundvisninger for skoler (klassetrin 4. – 9. klasse), 
 hvoraf 35 var fra ARGOs ejerkommuner
• 14 gymnasier og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner
• 54 rundvisninger for foreninger (Ældre Sagen, AOF,
 Rotary samt diverse erhvervsforeninger).
• 6 rundvisningsbesøg fra udlandet (Tunesien, 
 Singapore, Columbia, Kina, USA og Israel).

Grundskoleeleverne fra 7.- 9. klasse har en særlig interesse for 
Roskilde Kraftvarmeværks energiudnyttelse af det affald, der 
ikke kan genanvendes eller genbruges. Lærerne bruger ofte 
besøget som en del af et eksamensprojekt, herunder emner 
som røggasrensning, produktion af fjernvarme/el og import 
af affald. 

De mindre klasser interesserer sig særligt for genbrug og gen-
anvendelse, hvorfor formidlingen omhandler affaldshierarkiet 
og affaldssortering.

Rundvisninger af diverse foreninger har hovedvægt på det 
arkitektoniske på Energitårnet og historien omkring byggeriet. 
Dernæst kommer interessen for privat affaldssortering.

ARGO oplever en stigende interesse for rundvisninger og for-
venter at levere 150 rundvisninger i 2019. 

ARGO lægger vægt på at være en del af lokalsamfundet, og 
Energitårnet startede som vanligt årets lysfest i Roskilde. Der 
var til anledningen designet et interaktivt system, hvor publi-
kum selv kunne vælge lysscenariet på Energitårnet. Borgerne 
kunne fra søndag den 28. oktober 2018 og ugen frem selv væl-
ge Energitårnets lysscenarie via en sms-funktion. Der var syv 
forskellige temaer, som hver havde sin specielle lyssætning.

 Endelig deltog ARGO i Folkemødet 2018 på Bornholm i samar-
bejde med blandt andet Dansk Affaldsforening, blandt andet i 
debatterne ”Er der et liv efter genbrugspladsen” og ”Affaldsfrit 
Danmark 2050”. 

Formidling

Velgørende initiativer

ARGO har et samfundsmæssigt ansvar, både eksternt og internt. Det betyder, at ARGO både 
har et ansvar i forhold til formidling og samarbejde udadtil og en forpligtelse indadtil i forhold 
til medarbejdernes trivsel, kompetencer og arbejdsmiljø. 

ARGO har ikke udviklet en egentlig CSR-politik, men følger de generelle retningslinjer.

Samfund.
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Gensalg
indsamlede 

82 skoletasker

Skoletaskerne kom 
mange familier tilgode 

der har det svært
økonomisk

Initiativet var
arrangeret af 
Red barnet
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Igennem samarbejde med blandt andre kriminalforsorgen, 
jobformidlinger i kommunerne samt kommunale værksteder 
og væresteder, som f.eks. de særligt tilrettelagte uddannelser 
(STU), som hjælper unge med særlige behov, har ARGO haft i 
alt 50 personer beskæftiget med istandsættelse af effekter til 
Gensalg og yderligere 18 personer i praktik eller jobprøvning 
i Gensalg. Gensalg har desuden fastansat fire flexjobbere ved 
udgangen af 2018.

Roskilde Kraftvarmeværk udklækkede i januar 2018 en ma-
skinbachelor og indgik i slutningen af året kontrakt med to 
maskinmesterbachelorer, hvoraf den ene tidligere har været 
i værkstedspraktik på Roskilde Kraftvarmeværk. Derudover 
ansatte Roskilde Kraftvarmeværk også i november 2018 en 
kommende maskinmester i værkstedspraktik. Endelig har 
Roskilde Kraftvarmeværk løbende to elektriker lærlinge, og 
i 2018 indgik ARGO yderligere i et forløb med en ung om en 
EGU-uddannelse.

Regler i ligestillingsloven omfatter statslige institutioner og 
virksomheder. Bestyrelsen er valgt politisk, og der er ikke 
opstillet måltal for kvinder i bestyrelsen. Den 5. januar 2018 
fik ARGO konstitueret en ny bestyrelse, der er valgt for de 
kommende fire år. Den nye bestyrelse består af en kvinde 
og otte mænd.

Sammensætningen i ARGOs chefgruppe, består af 25 % kvin-
der og 75 % mænd. Blandt sektionslederne er fordelingen 33 
% kvinder og 67 % mænd.

ARGOs arbejdsmiljøorganisation startede i 2018 en arbejds-
miljø-kampagne kaldet ’ARGO-agtsom’. Kampagnen har 
fokus på arbejdsulykker og nærved uheld. Første del af 
kampagnen, som kørte fra tidlig forår til efter sommeren, 
havde fokus på undgåelse af arbejdsulykker. I slutningen 
af 2018 og videre ind i det nye år har fokus været på nær-
ved-uheld. Dette fokus har haft til hensigt, at visse arbejd-
sulykker undgås via forebyggelse. I december blev første 
milepæl indfriet, idet arbejdsmiljøorganisationen havde 
modtaget 43 indberetninger siden kampagnens start. Det 
er en stigning på 15 indberetninger i forhold til 2017, hvilket 
afspejles i tallene for interne arbejdsulykker, der i 2017 var 
på 13 mod 11 ulykker i 2018. 

ARGO arbejder med miljø – og arbejdsmiljøledelse og er 
certificeret efter international standard. Som en del af AR-
GOs strategi blev det i 2007 besluttet at indføre miljø- og 
arbejdsmiljøledelse i hele virksomheden efter de internati-
onale standarder ISO 14001 og OHSAS 18001. Indførslen af 
miljø – og arbejdsmiljøledelse er blevet gennemført som et 
projekt med medarbejderdeltagelse. 

ARGO har opbygget et godt og omfattende dokumenta-
tionssystem i forhold til registrering af arbejdsskader, ar-
bejdsulykker, nærved-uheld mv. Systemet hjælper desuden 
med at holde fokus på overholdelse af krav og løbende for-
bedringer.

Mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet

Uddannelse

Ligestilling på 
ledelsesniveau

Arbejdsmiljø 
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Gadstrup Genbrugsanlæg har et særligt samarbejde med ITC, som er et dag-
center i Svogerslev for cirka 130 borgere med betydelig nedsat psykisk og ofte 
også fysisk funktionsevne. 

Hver fredag møder 5-7 udviklingshæmmede borgere op fra ITC sammen med en 
pædagog i Gadstrup. De er kompetente affaldsryddere som er super engagerede 
og glade når de skal i gang med arbejdet. ARGO leverer udstyr og redskaber og 
de kommer med deres entusiasme og trækker i de gule veste, griber en tang og 
en pose og så går de i gang. De er effektive og deres arbejder giver mening for 
både dem og for os. De har samlet 5-8 poser når de er færdige efter en times tid. 

Samarbejdet har kørt siden midten af 2018.
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Egenkapitalen er reguleret dels med årets resultat og dels med 
en værdiregulering af de indgåede swap. Der er derudover 
foretaget en regulering af anlægsværdien.  Dette forhold er 
beskrevet i anvendt regnskabspraksis.

Der er i 2011 optaget et lån i Kommunekredit på 1.150 mio. kr., 
hvoraf 80 % er optaget med fast rente. Den gennemsnitlige 
rente udgør 2,77 % uændret i forhold til året før. For ARGOs lån 
er 98 % optaget i DKK, og de resterende 2 % er optaget i CHF.

ARGO har i 2018 gennemført investeringer på 54,1 mio. kr. 
Investeringerne er hovedsageligt anvendt til udvidelse af cel-
ler på deponiet i Audebo, opdatering af SRO, nye containere, 
maskiner og anlæg.

Forventninger til fremtiden
Forventningerne til årets resultat i 2019 er et underskud på 
16,2 mio. kr. med en omsætning på 577,0 mio. kr. Dette skyl-
des hovedsageligt bortfald af grundbeløbet samt fastholdelse  
eller nedsættelse af takster.

Det regnskabsmæssige resultat er samlet set tilfredsstillende.

Risikostyring
Driftsrisiko
ARGOs største driftsrisiko er på Roskilde Kraftvarmeværk. Pro-
duktionsstop kan forårsage væsentlige økonomiske tab. Drifts-
tab og skader på anlægget er delvist forsikringsafdækket.

ARGO har en selvrisiko på 1,5 mio. kr. på anlæg og bygninger 
m.v.

Året i tal
Resultatet for 2018 er på 5,3 mio. kr., med en omsætning på 
582,4 mio. kr. Omsætningen er faldet med 20,9 mio. kr. i for-
hold til 2017.

Forventningerne til 2018 er indfriet, idet ARGO budgetterede 
med et resultat for 2018 på 3,0 mio. kr.

ARGO modtog i alt 336.916 ton affald til behandling mod 
643.423 ton året før, hvilket er et fald på 4 %. Faldet skyldes 
hovedsageligt begrænsningen i varmenettet, blandt andet 
på grund af den varme sommer, og dermed begrænsning i 
Roskilde Kraftvarmeværks kapacitet. 

Roskilde Kraftvarmevæk har behandlet 333.916 ton mod for-
ventet 330.000 ton. Den behandlede mængde er faldet 6 % 
i forhold til 2017, som var på 357.771 ton. Den samlede pro-
duktion af varme i 2018 udgjorde 733.038 MWh, og salg af el 
udgjorde 170.890 MWh. I 2017 udgjorde produktionen af varme 
798.451 MWh, og salg af el udgjorde 177.328 MWh. 

Roskilde Kraftvarmeværk importerede i 2018 73.252 ton mod 
72.404 ton i 2017.

I 2018 modtog genbrugspladserne 140.661 ton affald mod for-
ventet 140.000 ton. Audebo Miljøcenter modtog 141.549 ton 
mod forventet 147.281 ton.

Audebo Miljøcenter modtager blandt andet brændbart affald 
til omlastning for Roskilde Kraftvarmeværk.

Der har i 2018 været et negativt afkast på værdipapirer, spe-
cielt har investeringsforeningerne givet et dårligere afkast end 
benchmark. Samlet set har investeringerne givet et negativt 
afkast på 2,3 % mod et positivt afkast i 2017 på 4,5 %.

Den samlede balance udgør 1.717,2 mio. kr. Heraf udgør de 
likvide midler, obligationsbeholdningen og investeringsfor-
eninger 434,8 mio. kr., og egenkapitalen udgør 63,4 mio. kr.

 Pas på ryggen,
der kommer en vogn
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Finansiel risiko
Der er i ARGOs finansielle strategi taget stilling til begræns-
ningen af den finansielle risiko på finansielle aktiver. Risikoen 
på lån relaterer sig til den fremtidige udvikling i de korte og 
lange renter.

ARGO har valgt at afdække den finansielle risiko med ren-
teswaps for at have et passende mix af henholdsvis fast og 
variabel rente.

Som betaler af fast rente i en renteswap er den største risiko 
et generelt fald i de korte og lange renter, fordi nutidsværdi-
en af den fremtidige betalingsforpligtelse bliver større. Det 
modsatte gælder, når renterne stiger.

ARGO har indgået rentesikringer (SWAP) for 849,4 mio. kr., 
der på opgørelsesdagen havde en negativ værdi på 250,3 mio. 
kr. Dette er en negativ ændring på 1,8 mio. kr. sammenlignet 
med udgangen af 2017.

Da det er ARGOs hensigt at beholde rentesikringerne til ud-
løb, er tabet udelukkende optaget i regnskabet som langfri-
stet gæld og en reduktion i egenkapitalen, idet ARGO ser 
sikringen på lige fod med optagelse af et lån i obligationer. 
Lånet er optaget over 30 år med 5 års afdragsfrihed, hvoraf 
der ved udgangen af 2018 er 23 år tilbage på lånet, der ud-
løber i år 2041.

ARGO har i 2018 ikke foretaget nogle ændringer i rente- eller 
valutaswap indgåede aftaler.

Særlige risici
Deponeringsanlæggene er et område med særlige risici, 
idet der teoretisk kan opstå en situation med forurening. 
Der er hensat til miljøomkostninger vedrørende lukning og 
efterbehandling på Audebo Miljøcenter og på henholdsvis 
Hedeland deponi samt Køge deponi.

Det må forventes, at ARGO i de kommende år vil blive stillet 
overfor ændringer i de rammevilkår, der eksisterer i dag. 
Dette kan få afgørende betydning for selskabet i fremtiden.

Energistyrelsen igangsatte ultimo december 2017 et projekt 
til at gennemføre benchmarking og indtægtsrammeregu-
lering for varmesektoren. ARGO samarbejder med Dansk 
Affaldsforening i projektets endelige udformning, som er 
blevet fremlagt i efteråret 2018 af Forsyningstilsynet. Der er 
fortsat ikke fuld afklaring på hvilke elementer der kommer 
til at være retningsgivende for fremtidens varmesektor. Det 
er forventningen, at eventuelle effektiviseringskrav tidligst 
vil træde i kraft for 2021.
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Aske,
– husk støvmaske!

Regler vedr. opstillingen af 
resultatopgørelsen og egenkapitalen

Erhvervsstyrelsen har 18. maj 2011 udsendt et notat, hvor der 
redegøres nærmere for forsyningsvirksomheders aflæggelse 
af årsrapport efter årsregnskabsloven, hvilket også gælder 
for ARGO.

Det fremgår af notatet, at egenkapitalen for en forsynings-
virksomhed ikke må indeholde overskud fra en ”hvile i sig 
selv”- virksomhed. Akkumulerede over-/underskud af ”hvile i 
sig selv”- virksomhed skal i stedet vises som en mellemregning 
(tilgodehavende eller forpligtelse) over for forbrugerne, idet 
beløbet anses for henholdsvis for meget eller for lidt opkrævet 
via taksterne. Notatet kræver ligeledes, at virksomheden be-
regner og hensætter et beløb til den fremtidige reetablering/ 
nedtagelse af anlægget.

Egenkapitalen for ARGO indeholder i dag udover indskud-
skapitalen det akkumulerede overskud af tidligere års drift 
af ”hvile i sig selv”- virksomhed. Der er p.t. ikke foretaget en 
adskillelse af eventuel ”fri egenkapital” og overskud, som på 
sigt helt eller delvist skal tilbageføres til forbrugerne via æn-
dring af taksterne.

Der udestår en afklaring af, hvordan en eventuel ”fri egen-
kapital” på affaldsområdet skal opgøres og dermed også 
størrelsen af mellemregningen med forbrugerne. Konkret er 
der på affaldsområdet stor usikkerhed omkring omfanget og 
rækkevidden af ”hvile i sig selv”- princippet tilbage i tid, hvilket 

bl.a. fremgår af kammeradvokatens rapport fra 2005 omkring 
kapitalforholdene i affaldssektoren. Dette medfører, at der er 
stor usikkerhed omkring den hidtidige egenkapitals opdeling 
på henholdsvis overdækning og eventuel ”fri egenkapital”, 
hvorfor ledelsen ikke har anset det for muligt at indarbejde 
Erhvervsstyrelsens notat i årsrapporten for 2018.

Affaldsbranchen arbejder på at få usikkerhederne afklaret 
bl.a. gennem et samarbejde med medlemmerne af Dansk Af-
faldsforening. Når dette udredningsarbejde er afsluttet, og 
usikkerhederne er afklaret, vil ARGO få Erhvervsstyrelsens 
notat implementeret i sin helhed.

ARGO har forskudsafskrevet på Roskilde Kraftvarmeværk i 
perioden 2008-2012. Forskudsafskrivningerne bevirker, at der 
bliver et mindre afskrivningsgrundlag i varmeregnskabet og 
dermed et mindre opkrævningsgrundlag overfor forbrugerne 
fremadrettet.

Begivenheder efter 
regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, 
som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for 
ARGO, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter samt ledelsesberetning.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven med de afvigelser, der følger af selskabets status, som offentlig virksomhed.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat 
samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse, for de 
forhold beretningen omhandler.

Roskilde den 13. maj 2019

 Niels Hörup John Harpøth Torben Hoffmann
 Formand Næstformand

 Martin Schwartzbach  Erik Swiatek  Martin Stokholm

 Gitte Hededam  Torben Jørgensen  Flemming Petersen

Trine Lindegaard Holmberg 
  Direktør 

Bestyrelsen

Direktør

Påtegninger.
Ledelsespåtegning
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Farvel til stort og småt brændbart.

9. november
Bregninge, Høng, 

Gørlev, Ubby, Sejerø 
og Kalundborg
Genbrugsplads

13. juni
Viby, Jyllinge

og Roskilde 
Genbrugsplads

12. april 
Torkilstrup 

Genbrugsplads 26. oktober
Hårlev og 

St. Heddinge
Genbrugsplads 

27. september
Bjæverskov 

og Køge 
Genbrugsplads
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Resultatopgørelse.
1. januar - 31. december

Noter 2018
1.000 kr.

2017
1.000 kr.

Nettoomsætning 1 582.387 603.240

Eksterne omkostninger

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler -252.916 -260.656

Bruttofortjeneste 329.471 342.584

Personaleomkostninger 2 -74.404 -71.495

Andre eksterne omkostninger -105.013 -104.965

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 3 -104.647 -105.565

Driftsresultat 45.407 60.559

Finansielle indtægter 4 17.523 24.993

Finansielle omkostninger 5 -57.669 -41.496

Årets resultat 5.261 44.056

Forslag til resultatdisponering 6
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Aktiver.
Balance 31. december

Noter 2018
1.000 kr.

2017
1.000 kr.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 3

Grunde og bygninger 596.239 610.307

Produktionsanlæg og maskiner 502.575 606.821

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 102.019 109.376

Materielle anlægsaktiver under udførelse 5.774 28.997

1.206.607 1.355.501

Finansielle anlægsaktiver 7

Kapitalandele 2.536 2.502

2.536 2.502

Anlægsaktiver i alt 1.209.143 1.358.003

Varebeholdinger

Råvarer og hjælpematerialer 6.471 6.671

Handelsvarer 429 327

6.900 6.998

Tilgodehavender  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 49.335 50.251

Periodeafgrænsningsposter 8 15.397 11.504

Andre tilgodehavender 1.559 1.733

66.291 63.488

Værdipapirer 7

Obligationer 317.379 283.749

Investeringsforeninger 61.170 72.931

378.549 356.680

Likvide beholdninger 9 56.293 50.010

Omsætningsaktiver i alt 508.033 477.176

AKTIVER I ALT 1.717.176 1.835.179

Aktiver 

Materielle anlægsaktiver  1.206.607

Finansielle anlægsaktiver  2.536

Omsætningsaktiver 508.033
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Passiver.
Balance 31. december

Noter 2018
1.000 kr.

2017
1.000 kr.

Egenkapital

Indskudskapital forrentet 170.648 169.765

Indskudskapital uforrentet 146.672 146.672

Overført overskud netto -253.882 -202.218

63.438 114.219

Hensatte forpligtelser 10

Andre hensatte forpligtelser 61.268 59.569

61.268 59.569

Langfristede gældsforpligtelser 11

Gæld til realkreditinstitutter 1.036.995 1.076.768

Markedsværdi Swapaftale 252.696 254.388

Mellemregning med forbrugerne 170.934 185.466

1.460.625 1.516.622

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 39.773 38.478

Leverandører af varer og tjenesteydelser 37.401 36.522

Periodiseringer 12 4.857 22.303

Anden gæld 49.814 47.466

131.845 144.769

Gældsforpligtelser i alt 1.592.470 1.661.391

PASSIVER I ALT 1.717.176 1.835.179

Passiver 

Egenkapital 63.438

Hensatte forpligtelser 61.268

Langfristet gæld 1.460.625

Kortfristet gæld 131.845 
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Egenkapitalopgørelse.
1. januar - 31. december 

Indskudskapital
Forrentet

Indskudskapital
Uforrentet

Overført
overskud I alt

Egenkapital 01.01.2017 168.820 146.672 -279.410 36.082

Forrentning indskudskapital 945 0 -945 0

Årets resultat 0 0 45.001 45.001

Mellemregning med forbrugerne 0 0 1.082 1.082

Regulering af sikringsinstrumenter 0 0 32.054 32.054

Egenkapital 31.12.2017 169.765 146.672 -202.218 114.219

Forrentning indskudskapital 883 0 -883 0

Årets resultat 0 0 6.144 6.144

Mellemregning med forbrugerne 0 0 -58.728 -58.728

Regulering af sikringsinstrumenter 0 0 1.803 1.803

Egenkapital 31.12.2018 170.648 146.672 -253.882 63.438
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Pengestrømsopgørelse.
1. januar - 31. december 

Noter 2018
1.000 kr.

2017
1.000 kr.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten

Årets resultat 5.261 44.056

Afskrivninger 104.647 105.565

Reguleringer

Finansielle poster 40.146 16.503

Andre hensættelser -970 -1.173

Mellemregning med forbrugerne -14.532 -1.083

Andre reguleringer -51.244 4.817

Ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavende -2.803 938

Ændring i varebeholdninger 98 1.830

Ændring i leverandørgæld 694 7.920

Ændring i anden kort gæld og periodiseringsposter 11.796 -9.935

Pengestrømme fra resultat før finansielle poster 93.094 169.438

Finansielle indtægter 17.330 21.554

Finansielle omkostninger -40.774 -49.047

69.649 141.945

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

Investering obligationer og investeringsforeninger -8.515 -77.635

Investering i grunde og bygninger -10.759 -7.799

Investering i produktionsanlæg og maskiner -28.871 -11.259

Investering i anlægsaktiver under opførelse -14.528 -19.186

Salg af produktionsanlæg og maskiner 37.883 7.677

-24.790 -108.202

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten

Afdrag langfristet gæld -39.773 -38.478

-39.773 -38.478

Ændring i likvider 5.086 -4.736

Likvider pr. 1. januar 38.699 43.435

Likvider pr. 31. december 9 43.786 38.699
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Noter.

1.  Nettoomsætning
2018

1.000 kr.
2017

1.000 kr.

Netto affaldsindtægt 149.816 155.607

Varmesalg 217.097 242.502

El-salg 67.213 57.957

Salg af genanvendelige materiale 34.241 35.450

Brugerbetalinger 103.581 101.799

Øvrige indtægter 10.439 9.925

582.387 603.240

2.  Personaleomkostninger

Antal personer beskæftiget i gennemsnit 138 135

Lønninger og vederlag 59.084 57.880

Pensionsforsikring 8.319 8.146

Andre personaleomkostninger inkl. social sikring 5.417 3.903

72.820 69.929

Vederlag til bestyrelse og direktion 1.584 1.566

74.404 71.495
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3. Materielle anlægsaktiver
Grunde og 
bygninger

Produktions 
anlæg og 
maskiner

Andre anlæg, 
driftsmateriel 

og inventar

Materielle 
anlægsaktiver 

under opførelse
I alt

Anskaffelsessum pr. 01.01.2018 977.654    1.147.622    263.086    28.997    2.417.359    

Tilgang 2018 10.759    15.084    13.787    14.528    54.158    

Regulering 0    -24.421    0    0    -24.421    

Afgang 2018 0    -196    0    -37.751    -37.947    

988.413    1.138.089    276.873    5.774    2.409.149    

Afskrivninger pr. 01.01.2018 -367.347    -540.801    -153.710    0    -1.061.858    

Afskrivninger afhændede aktiver 0    655    0    0    655    

Regulering 0    -24.419    0    0    -24.419    

Reklassifikation 0    -12.210    0    0    -12.210    

Afskrivninger i 2018 -24.827    -58.739    -21.144    0    -104.710    

-392.174    -635.514    -174.854    0    -1.202.542    

Regnskabsmæssig værdi 596.239    502.575    102.019    5.774    1.206.607    

Heraf aktiverede renter 44.222

Ejendomsværdi pr. 01.10.2016 194.800

Heraf grundværdi pr. 01.10.2016 56.825  

Gevinst ved afhændelse og lukning 63

pr. 31.12.2018 
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Noter.

4.  Finansielle indtægter
2018

1.000 kr.
2017

1.000 kr.

Renteindtægter obligationer 3.376 2.582

Finansielle indtægter swap 4.813 8.506

Kursgevinster værdipapirer 6.491 10.968

Øvrige finansielle indtægter 2.843 2.937

17.523 24.993

5.  Finansielle omkostninger

Renteudgifter i øvrigt 256 271

Forrentning interessentkommuner 883 945

Kurstab værdipapirer 16.895 0

Kurstab valuta 161 22

Finansielle udgifter swap 39.002 39.892

Øvrige finansielle udgifter 472 366

57.669 41.496

6.  Forslag til resultatdisponering 

Renter af indskudskapital -883 -945

Overført til overført resultat 6.144 45.001

5.261 44.056
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7.  Værdipapirer og kapitalandele
2018

1.000 kr.
2017

1.000 kr.

Kapitalandele pr. 01.01. 2.502 2.438

Tilgang 0 0

Opskrivning 34 64

Afgang 0 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 2.536 2.502

Obligationer pr. 01.01. 283.749 207.582

Tilgang 144.422 288.827

Afgang -109.856 -220.555

Tilvækst -936 7.895

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 317.379 283.749

Investeringsforeninger pr. 01.01. 72.931 54.303

Tilgang 3.205 41.499

Afgang -14.966 -30.452

Tilvækst 0 7.581

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 61.170 72.931

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 381.085 359.182

Kapitalandele omfatter Afatek A/S 20% og Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. 8,33% (Andelsselskab). 
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Noter.

8.  Periodeafgrænsningsposter
2018

1.000 kr.
2017

1.000 kr.

Ejendomsskatter 1.650 1.631

El indtægter 7.920 4.650

Forsikringer 4.922 4.752

Periodeafgrænsingsposter 905 471

15.397 11.504

9.  Likvide beholdninger

Likvide beholdninger 43.786 38.699

Sikkerhedsstillelse miljøomkostninger 12.507 11.311

56.293 50.010

10.  Hensatte forpligtelser

Miljøomkostninger Hedeland deponi 16.146 15.601

Miljøomkostninger Køge deponi 12.588 12.895

Miljøomkostninger Audebo deponi 24.653 25.783

Tjenestemænd 381 459

CO2 kvoter 7.500 4.831

61.268 59.569

ARGO skal i en årrække efter ophør af aktiviteten på deponierne føre tilsyn med anlægget, herunder udtage løbende
miljøprøver, ligesom der kan forventes udgifter til bl.a. perkolatbehandling. ARGO undersøger fortsat, om der kan påvises
gasudsivning fra tidligere depot.  
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12.  Periodeafgrænsningsposter
2018

1.000 kr.
2017

1.000 kr.

Periodiserede omkostninger 543 731

Periodiserede obligationer 0 15.552

Periodiserede regnskabsposter 4.314 6.020

4.857 22.303

14.  Pantsætning og sikkerhedsstillelser

Garantier ovn 6 10.982 49.555

Garantier leverandører og kunder 3.894 4.040

Selvskyldnergarantier 6.385 6.385

21.261 59.980

13.  Honorar til ekstern revisor

Lovpligtig revision af årsregnskabet 230 229

Andre erklæringsopgaver 86 267

316 496

11.  Langfristede gældsforpligtelser 01.01.2018 31.12.2018 Afdrag 
næste år

Restgæld 
efter 5 år

Gæld til kreditinstitutter 1.076.768 1.036.995 39.773 881.286

Markedsværdi af Swap 254.388 252.696 0 0

Mellemregning med forbrugerne 185.466 170.934 0 0

1.516.622 1.460.625 39.773 881.286

Den langfristede gæld til forbrugerne vedrørende tidligere foretagne henlæggelser efter varmeforsyningsloven er vist 
som en samlet gæld for både varme- og affaldssiden. Reguleringen af den langfristede gæld sker over omsætningen som 
forskellen imellem de beregnede afskrivninger efter varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven.
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Noter.

15.  Indskudskapital
2018

1.000 kr.
2017

1.000 kr.

Odsherred kommune 21.827 21.819

Kalundborg kommune 18.390 18.362

Holbæk kommune 24.273 24.273

Roskilde kommune 83.348 83.062

Greve kommune 49.473 49.304

Køge kommune 57.386 57.190

Solrød kommune 21.567 21.494

Lejre kommune 29.327 29.226

Stevns kommune 11.728 11.706

317.319 316.436

17.  CO2 Kvoteoversigt, Roskilde Kraftvarmeværk
2018

Kvoteenhed
2017

Kvoteenhed 

Kvotebeholdning, primo 226.786 284.227

Tildelte kvoter 35.882 42.460

Ekstra tildeling af kvoter 28.643 33.895

Samlet tildeling af kvoter 291.311 360.582

Køb af kvoter 20.175 7.891

Forbrug af kvoter -132.956 -140.041

Deponeret hos varme 2.866 -1.646

181.396 226.786

16.  Leje- og eventualforpligtelser

Der er indgået aftale om leje af diverse pladser.

Lejemålene kan opsiges med 3 måneders varsel. 

Den årlige omkostning til leje af pladserne udgør 2.268 1.840

Der er indgået aftale om leje af bil 144 105

‘Forbrug af kvoter’ og ‘Deponeret hos varme’ er fra året før, idet disse først verificeres og overføres i marts 
året efter. 
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18.  Afledte finansielle instrumenter

2018

Type Rente- og valuta-
forhold Modpart Udløbs-

tidspunkt
Hovedstol

1.000 kr.
Restgæld
1.000 kr.

Markeds-
værdi

1.000 kr.

Regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner

Renteswap Betaler fast rente 3,42% Danske Bank 2041 460.000 424.712 -117.653 

Modtager variabel rente

Renteswap Betaler fast rente 3,71% Danske Bank 2041 230.000 212.356 -66.301 

Modtager variabel rente

Solgt swaption Betaler fast rente 3,71% Danske Bank 2013 - 2041 230.000 212.356 -66.301 

Modtager variabel rente

Afledte finansielle instrumenter, der ikke regnskabsmæssigt behandles som sikring

Rente- og valutaswap Betaler CHF afdrag 
og variabel rente

Danske Bank 2021 80.000 14.989 -2.440 

Modtager DKK afdrag 
og variabel rente

-252.695 

2017

Type Rente- og valuta-
forhold Modpart Udløbs-

tidspunkt
Hovedstol

1.000 kr.
Restgæld
1.000 kr.

Markeds-
værdi

1.000 kr.

Regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner

Renteswap Betaler fast rente 3,42% Danske Bank 2041 460.000 437.885 -118.047 

Modtager variabel rente

Renteswap Betaler fast rente 3,71% Danske Bank 2041 230.000 218.943 -67.006 

Modtager variabel rente

Solgt swaption Betaler fast rente 3,71% Danske Bank 2013 - 2041 230.000 218.943 -67.006 

Modtager variabel rente

Afledte finansielle instrumenter, der ikke regnskabsmæssigt behandles som sikring

Rente- og valutaswap Betaler CHF afdrag 
og variabel rente

Danske Bank 2021 80.000 20.533 -2.398 

Modtager DKK afdrag 
og variabel rente

-254.457 
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Årsregnskabet for ARGO er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder 
(klasse C) med status som offentlig virksomhed. Årsregn-
skabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
Dette indebærer blandt andet, at forrentningen af indskuds-
kapitalen udgiftsføres i resultatopgørelsen.

For regnskabsåret 2018 har ARGO udskudt at indarbejde 
konsekvenserne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejle-
dende fortolkning af 18. maj 2011 (om regnskabsaflæggelse 
i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering) vedrø-
rende takstmæssige over- og underdækninger. Udskydelsen 
skyldes usikkerhederne i afklaringen omkring opgørelsen af 
egenkapitalen og særligt den ”fri egenkapital”.

Det har i 2018 ikke været muligt for ARGO at indarbejde 
konsekvenserne af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011. 
Som det fremgår af ledelsesberetningen side 24 begrun-
des dette med den p.t. uafklarede og væsentlige usikkerhed 
omkring opdelingen af den hidtil rapporterede egenkapital 
på henholdsvis ”fri egenkapital” og en gældsforpligtelse for 
overdækning, som i fremtiden skal tilbageføres til forbruger-
ne via taksterne. Usikkerheden består væsentligst i, hvornår 
”hvile i sig selv”- princippet gælder fra.

Med hensyn til opførelse af Roskilde Kraftvarmeværk og den-
nes afskrivninger følger ARGO den indregnede afskrivnings-
periode på 20 år jf. projektforslaget. Afskrivningsprofilen 
ligger inden for de materielle anlægsaktivers forudsætninger 
om afskrivningsperioder.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet aflægges i 1.000 kr.
Nettoomsætning fra affaldstakster indregnes, når affaldet 
er modtaget til behandling, da affaldet som hovedregel be-
handles umiddelbart efter modtagelsen. Brændbart affald, 
der er modtaget til mellemdeponering, indregnes i resulta-
topgørelsen i takt med, at behandlingen finder sted, og de 
dertil hørende omkostninger afholdes.
Nettoomsætning ved salg af energi og genanvendelige ma-
terialer indregnes, når levering har fundet sted – uanset be-
talingstidspunktet.
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og måles 
til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil tilfalde selskabet, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forplig-
telsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-
pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser for hver 
enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente 
over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig 
kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag 
af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kost-
pris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab 
og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og 
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balan-
cedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materiel-
le anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er 
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes 
ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages 
nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

CO2-kvoter indregnes til kostpris. Tildelte kvoter indregnes 
til 0,- kr.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balan-
cen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive 
og negative dagsværdier indgår under periodiseringer under 
henholdsvis tilgodehavender og forpligtelser.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, 
der opfylder kriterierne for sikring af forventede transaktioner 
vedrørende køb og salg i fremmed valuta eller rentesikring, 
indregnes under regnskabsposten tilgodehavender/ gæld 
og på egenkapitalen under posten ”Regulering af sikrings-
instrumenter”.

Anvendt 
regnskabspraksis.
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Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved behandling af affald, herunder varme- 
og elsalg indregnes i resultatopgørelsen. Affald afregnes i ton 
ved indvejning på ARGOs anlæg. Varme- og elsalg afregnes i 
MWh timer ved målere. Genbrugsmaterialer købes og sælges 
til markedspriser.

Taksterne og hermed indtægterne fastsættes normalt én 
gang om året.

Indtægter indregnes såfremt levering og risikoovergang har 
fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indreg-
nes eksklusiv moms.

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler
Omfatter omkostninger til materiale- og ressourceforbrug.

Andre eksterne omkostninger
Omfatter omkostninger til eksterne tjenesteydelser og øvrige 
omkostninger.

Personaleomkostninger
Omfatter omkostninger til lønninger og gager, herunder pen-
sion, feriepenge og tjenestemænd.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteind-
tægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved 
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster 
og tab vedrørende værdipapirer og gæld samt amortisering 
af realkreditlån. Finansielle indtægter og udgifter indregnes 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle om-
kostninger tilhørende anlæg under opførelse aktiveres.

Skat
ARGO er ikke skattepligtig grundet offentligt ejerskab.

41 årsrapport 2018

Balance
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt 
andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivnings- 
grundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi 
efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor ak-
tivet er klar til at blive taget i brug.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi 
(højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi), såfremt denne 
er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsak-
tiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag 
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultat-
opgørelsen under afskrivninger.

Energitårnet blev taget i brug i 2013 før afslutningen på byg-
geregnskabet.

Anlægssaldoen er i 2018 tilpasset under tilgang og akkumu-
lerede afskrivninger som følge af tidligere tilrettede disposi-
tioner vedr. henlæggelser til Roskilde Kraftvarmeværk.

Leasede aktiver
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor 
selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med 
ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som 
aktiver.

Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris 
svarende til dagsværdien eller til nutidsværdien af de frem-
tidige leasingydelser, hvis denne er lavere. Ved beregningen 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder krite-
rierne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes 
ændringen i dagsværdi i resultatopgørelsen.

.



Hensatte forpligtelser
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og når 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Der er hensat beløb til dækning af miljøforpligtelser ved op-
hør af aktiviteter, hvor der skønnes at være risiko for behov 
for oprydning/rensning af jord m.v.

Ligeledes er der hensat pensionsforpligtigelse for tidligere 
ansatte tjenestemænd.

Gældsforpligtelser
Lån hos kreditinstitutter, der forventes holdt til udløb, ind- 
regnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med 
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende 
perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til 
den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive 
rente, således at forskellen mellem provenuet og den nomi-
nelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over 
låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede 
restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Andre 
gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt 
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvan- 
ligvis svarer til nominel værdi. Der er således beregnet og 
afsat en forpligtelse dækkende de feriepenge, som ansatte 
har krav på ved evt. ophør af ansættelsesforholdet.
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af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod 
som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. 
Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende 
materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse medtages i balan-
cen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel 
indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel lea-
sing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige 
lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens 
løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende opera-
tionelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter 
m.v.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Selskabets beholdning af kapitalandele og værdipapirer ind- 
regnes til dagsværdi. Obligationer og investeringsforeninger 
er optaget til kursværdien ultimo året.

Varebeholdninger
Beholdninger af pap, papir og reservedele er optaget til kost-
priser efter opmåling/optælling af beholdningerne ultimo 
året. Reservedele på Roskilde Kraftvarmeværk er nedskrevet 
med 30 %. Nedskrivningen er foretaget på baggrund af leve-
tiden og den tekniske vurdering af lageret, idet reservedele-
ne er erhvervet i forbindelse med nedbrud på anlægget, og 
dermed har en lang liggetid.

Mellemdeponering
Modtagelse af affald indtægtsføres ved affaldsmodtagelse. 
Indtægter, der vedrører mellemlagret affald på Audebo de-
poni, er optaget i regnskabet som forudbetalinger. Ved tilba-
geførsel af affald fra deponiet til forbrænding indtægtsføres 
den forudbetalte forbrændingstakst. Ved denne periodisering 
af indtægterne sikres en tidsmæssig sammenhæng mellem 
indtægtsførelsen af forbrændingstaksten og udgiftsførelsen 
af omkostninger til forbrænding af affaldet.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sæd- 
vanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeaf-
grænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte 
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabets egenkapital
Selskabets egenkapital er indregnet som indskud fra de 9 
ejerkommuner og opgjort i en forrentet og uforrentet ind-
skudskapital samt andre reserver.
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Mellemregning med forbrugerne
Den langfristede gæld til forbrugerne vedrørende tidligere 
foretagne henlæggelser efter varmeforsyningsloven er vist 
som en samlet gæld for både varme- og affaldssiden. Regu-
leringen af den langfristede gæld sker over omsætningen 
og afskrivninger af materielle anlægsaktiver som forskellen 
imellem de beregnede afskrivninger efter varmeforsynings-
loven og årsregnskabsloven.

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver om-
fatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de ef-
terfølgende år.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i ba-
lancen til kostpris og måles efterfølgende til markedsværdi. 
Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle in-
strumenter indgår i andre tilgodehavender under aktiver og 
i anden gæld under forpligtelser.

For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke op-
fylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumen-
ter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen 
løbende.

Vores behandling i revisionen
Vi har gennemgået og efterprøvet den af ledelsen udarbej-
dede dokumentation, der ligger til grund for den foretagne 
hensættelse, ligesom vi har kontrolleret, om hensættelsen 
er opgjort i overensstemmelse med lovgivningen og de af 
ledelsen vedtagne retningslinjer.

Ja, selvfølgelig må
du stille spørgsmål!
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Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for ARGO I/S for regnskabs-
året 01.01.18 – 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balan-
ce, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stil-
ling pr. 31.12.18 samt af resultatet af virksomhedens aktivite-
ter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.18 – 31.12.18 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokol 
til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revisi-
on, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i 
kommunestyrelsesloven. Vores ansvar ifølge disse standar-
der og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi 
er uafhængige af virksomheden 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte 
ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse nr. 
965 af 28. juni 2016 om kommunal og regional revision samt 
artikel 5, stk. 1 i forordning (EU) nr. 537/2014.

Vi har efter aftale med ledelsen erklæret os om varmeregn-
skab (priseftervisningen) til Energitilsynet.

Vi har i årets løb yderligere erklæret os om følgende:
• Erklæring på særskilt regnskab for aktiviteterne 
 Have- Parkoverskud samt Genbrug, Pap og Papir i 
 forbindelse med behandling af genanvendeligt 
 erhvervsaffald for 2017
• Erklæring om udlodning til virksomhedens interessenter.

Vi blev første gang valgt som revisor for virksomheden den 
15.05.17 for regnskabsåret 01.01.17 – 31.12.17. Vi er genvalgt 
årligt i en samlet opgaveperiode på 3 år frem til og med regn-
skabsåret 01.01.19 – 31.12.19.

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores 
faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af 
årsregnskabet. Disse forhold blev behandlet som led i vores 
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af 
vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt kon-
klusion om disse forhold.

Materielle anlægsaktiver
Begrundelse for valg
Virksomheden har væsentlige investeringer i anlægsaktiver. 
Der er en høj grad af slitage på anlæg og områder samt et 
stort behov for løbende vedligeholdelse og forbedring. Der 
har derfor været tale om et af de mest betydelige forhold 
ved revisionen.
Der henvises til note 3 i årsregnskabet.

Vores behandling i revisionen
Vi har gennemgået virksomhedens anlægskartotek og afhold-
te vedligeholdelsesomkostninger. Herudover har vi forholdt 
os til de skøn, der er foretaget, og vurderet, om der er indi-
kationer på behov for nedskrivninger. 

Hensatte forpligtelser
Begrundelse for valg

Virksomheden har en reetablerings- og efterbehandlingsfor-
pligtelse af de områder, som anvendes til deponi. Der er tale 
om en væsentlig forpligtelse, der er behæftet med høj grad af 

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning.
Til interessenterne i ARGO I/S
Revisionspåtegning på årsregnskabet 
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skøn. Der har derfor været tale om et af de mest betydelige 
forhold ved revisionen.
Der henvises til note 10 i årsregnskabet.

Vores behandling i revisionen
Vi har gennemgået og efterprøvet den af ledelsen udarbej-
dede dokumentation, der ligger til grund for den foretagne 
hensættelse, ligesom vi har kontrolleret, om hensættelsen 
er opgjort i overensstemmelse med lovgivningen og de af 
ledelsen vedtagne retningslinjer.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi henviser til egenkapitalopgørelsen, hvoraf det fremgår, 
at virksomheden ikke har indarbejdet de af Erhvervssty-
relsen i notat af 18.05.11 anførte anbefalinger vedrørende 
regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt 
prisregulering grundet usikkerhed om opgørelsen af resulta-
topgørelsen og egenkapitalen. Årsregnskabet er aflagt efter 
samme principper som i 2017, og egenkapitalen er som anført 
ikke nødvendigvis udtryk for virksomhedens frie egenkapital. 
Idet virksomhedens aktuelle aktivitet er omfattet af ”hvile i 
sig selv”-princippet, kan egenkapitalen – helt eller delvist – 
være udtryk for den værdi, som partielt skal tilbageføres til 
forbrugerne via taksterne. Vi har ikke fundet grundlag for at 
anlægge en anden vurdering end ledelsen. Vores konklusion 
er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med års-
regnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-
bejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig 
for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften, 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er 
relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 

enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille drif-
ten eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-
skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revi-
sionspåtegning 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 gæl-
dende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer 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 årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offent-
lig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. 

.



Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetnin-
gen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn-
skabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i 
årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinforma-
tion i ledelsesberetningen. 

Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i 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 forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
 sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der 
 er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
 interne kontrol.  
• 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 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 virksomhedens 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 årsregn-
 skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret
 på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
 kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 
 samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et 
 retvisende billede heraf.

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

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi 
har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, 
og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med 
rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, 
hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den 
øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest bety-
delige ved revisionen af årsregnskabet og dermed er centrale 
forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores re-
visionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering ude-
lukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne 
tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres 
i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser 
heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere 
end de fordele, den offentlige interesse har af sådan kom-
munikation.
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Udtalelse om juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet 
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, 
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 
af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af 
årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at 
etablere systemer og processer, der understøtter sparsom-
melighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvalt-
ningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med 
standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de ud-
valgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er om-
fattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre for-
skrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, 
om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner 
understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 
af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet 
af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at 
der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal 
vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere 
i den forbindelse.

Søborg den 13. maj 2019
Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Stender
Statsaut. revisor    
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