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INDLEDNING  

Denne databaseundersøgelse er foretaget med udgangspunkt i tilsynet med markeds-

mæssighed eller markedsbestemthed af elnetvirksomhedernes samt varme- og natur-

gasdistributionsvirksomhedernes aftaler efter § 46 i lov om elforsyning, § 28 b i lov om 

varmeforsyning og § 28 c i lov om naturgasforsyning.  

 

Hovedformålet med forsyningslovenes regler om markedsmæssighed er at sikre, at 

værdierne i kollektive forsyningsvirksomheder alene anvendes i overensstemmelse 

med lovens prisbestemmelser og at hindre omgåelse af disse bestemmelser. Herunder 

er formålet, at forhindre kollektive forsyningsvirksomheder i at købe for dyrt eller sælge 

for billigt og på denne måde overfører midler mellem interesseforbundne virksomhe-

der.  

 

Af forarbejderne til bestemmelserne i forsyningslovene forudsættes det, at der ved vur-

deringen om en aftale er markedsmæssig og om tilsynet finder anledning til at fast-

sætte den pris, der indgår i den økonomiske regulering af virksomheden, at der ud-

øves et skøn inden for rammerne af OECD’s Transfer Pricing Guidelines og Skattefor-

valtningens Juridiske Vejledning om Transfer Pricing.                

 

Denne databaseundersøgelse er foretaget i en offentligt tilgængelig database på 

samme måde, som man anvender i skatteretlige transfer pricing-analyser. Selve data-

baseundersøgelsen er foretaget i databasen og benchmarking-værktøjet TP Catalyst 

og følger de retningslinjer, man anvender inden for den internationale skatteret ved 

vurdering af, om koncerninterne transaktioner er i overensstemmelse med armslæng-

deprincippet. En databaseundersøgelse som denne kan enten anvendes som samlet 

vurdering ved anvendelse af prisfastsættelsesmetoden TNMM (Den transaktionsbase-

rede nettoavancemetode) eller som et rimelighedstjek (’sanity check’) af en af OECD’s 

øvrige prisfastsættelsesmetoder. 

 

Resultatet af databaseundersøgelsen giver et armslængderesultat i form af en mar-

kedsmæssig nettoavance for sammenlignelige uafhængige virksomheder. Database-

undersøgelsens resultat anses dermed at være i overensstemmelse med armslæng-

deprincippet og kan anvendes som sammenligningsgrundlag for en markedsmæssig-

hedsvurdering efter forsyningslovene.          

GRUNDLAGET FOR DATABASEUNDERSØGELSEN 

En databaseundersøgelse er en søgning efter oplysninger om eksterne sammenligne-

lige transaktioner og forretningsmæssige aktiviteter i offentligt tilgængelige databaser, 

til brug for fastsættelsen af markedsmæssige vilkår og priser til brug for vurderingen af, 

om prisfastsættelsen af en kontrolleret transaktion er markedsmæssig. 

 

Databaseundersøgelsen skal indeholde følgende fire elementer: 

 

1. Identifikation af de testede kontrollerede transaktioner samt den anvendte pris-

fastsættelsesmetode. 
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2. Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder begrundelse for kvantitative og 

kvalitative udsøgningskriterier. 

3. Forklaring for brug af justeringer og interval. 

4. Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt. 

IDENTIFIKATION AF TRANSAKTIONER OG ANVENDT PRISFASTSÆTTELSESME-

TODE  

 

De to sager, som denne databaseundersøgelse er udarbejdet til brug for, omhandler 

prisen i to kontrollerede transaktioner mellem SK Varme A/S og SK Service A/S, hhv. 

Zeanet A/S og SK Service A/S om køb af energibesparelser i 2012. Det vurderes ud 

fra de tilgængelige oplysninger om transaktionen, at den centrale værdiskabelse skete 

ved de funktioner, SK Service håndterede. Disse funktioner var primært karakteriseret 

ved rådgivningsvirksomhed. Afgrænsningen af den kontrollerede transaktion mellem 

SK Varme A/S og SK Service A/S, hhv. Zeanet A/S og SK Service er gennemgået i af-

gørelserne og behandles ikke yderligere i denne databaseundersøgelse.  

 

Efter de konkrete oplysninger i de to sager er den transaktionsbaserede nettoavance-

metode fundet bedst egnet til at finde en markedsmæssig pris.  

 

Den transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM) tager udgangspunkt i netto-

avancen i en kontrolleret transaktion. Denne sammenlignes med en nettoavance, som 

uafhængige parter tjener ved lignende transaktioner. Databaseundersøgelsen desig-

nes derfor til at finde en markedsmæssig nettoavance for energirådgivning eller anden 

sammenlignelig teknisk rådgivning, herunder ingeniørrådgivning, i 2012.  

 

For at anvende den transaktionsbaserede nettoavancemetode skal nettoavancen gø-

res sammenlignelig med ikke kontrollerede transaktioner. Dette gøres ved at omregne 

nettoavancen til et nøgletal angivet i procent (Profit level indicator – ”PLI”). PLI’et ud-

trykker nettoavancen i forhold til et nøgletal i virksomhedernes resultatopgørelse, og 

beskriver på denne måde også det markedsmæssige tillæg, en uafhængig virksomhed 

kan tage på det pågældende nøgletal. 

 

I de to afgørelser er nettoavancen hos SK Service A/S som testet part blevet omregnet 

til nøgletallet Net Cost Plus. Net cost plus-marginen beskriver nettoavancen i forhold til 

virksomhedens samlede omkostninger. Den angiver således det afkast, som uaf-

hængige sammenlignelige virksomheder har kunnet tilskrive virksomhedernes sam-

lede omkostninger. 

 

Denne databaseundersøgelse beregner af den grund sammenlignelige virksomheders 

Net Cost Plus. Som supplerende indikatorer beregnes desuden virksomhedernes Ope-

rating Margin og Return on OPEX. Operating margin beskriver nettoavancen i forhold 

til virksomhedens omsætning. Den markedsmæssige operating margin beskriver såle-

des den avancemargin, man kan beregne af virksomhedens nettoomsætning. Return 

on OPEX beskriver nettoavancen i forhold til virksomhedens samlede driftsomkostnin-

ger. 
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Når TNMM bruges, anvendes der normalt data for en flerårig periode. Det er med til at 

udjævne indvirkningen af uforklarlige udsving i resultaterne, på samme måde som afvi-

gende resultater fravælges gennem brug af det interkvartile range, når der ikke er til-

strækkelig viden om de bagvedliggende årsager til afvigelserne. Denne databaseun-

dersøgelse baseres af den grund på regnskabstal for perioden 2009-2011, der vurde-

res at være den tidsmæssige periode, der var tilgængelig for SK Varme A/S, Zeanet 

 A/S og SK Service A/S på tidspunktet for aftalens indgåelse.  

 

De fundne nøgletal for databaseundersøgelsens udfundne virksomheder præsenteres 

ved vægtede gennemsnit af medianobservationerne for perioden 2009-2011. Dernæst 

kan der beregnes et interval med 1. kvartil, median og 3. kvartil, som angiver et mar-

kedsmæssigt interval for perioden. 

 

Da databaseundersøgelsen vedrører regnskabsårene 2009-2011 beregnes nøgletal-

lene også for hvert enkelt år alene. Der er beregnet et interval for hvert år med 1. kvar-

til, median og 3. kvartil, som angiver et markedsmæssigt interval for det enkelte år.   

ANVENDT DATABASE 

Forsyningstilsynet har benyttet TP Catalyst Pro – release 34, january 2013. Forsy-

ningstilsynet har anvendt en ældre version, der indeholder data for 2009-2011.  

 

TP Catalyst er en online database udbudt af Bureau Van Dijk.  

 

TP Catalyst er en software og data platform, der forenkler processen med at finde et 

sammenlignelighedsgrundlag. TP Catalyst producerer de krævede analyser og doku-

mentation for transfer pricing-databaseundersøgelser. 

 

Læs mere om Bureau Van Dijk’s TP Catalyst på www.bvdinfo.com. 

DATABASEUNDERSØGELSE  

Databaseundersøgelsen er foretaget i følgende overordnede trin: 

 

1. Den kvantitative del, hvor der er foretaget en databaseudsøgning i den anvendte 

database. I databaseudsøgningen er der søgt på en række objektive udsøgnings-

kriterier, herunder geografisk område, branchekoder og uafhængighedsindikato-

rer.  

2. Den kvalitative del, hvor der er foretaget en kvalitativ og manuel gennemgang af 

alle de potentielle sammenlignelige virksomheder fremfundet i den kvantitative ud-

søgningsprocedure. I den kvalitative del er der foretaget en gennemgang af virk-

somhedernes forretningsbeskrivelser, aktiviteter og om der er periodisk afvigende 

indtjening, herunder strukturelle underskud på resultatopgørelserne i en sammen-

hængende periode på 3 år. Desuden er der også set på om der findes oplysnin-

ger om eventuelle koncerninterne forhold, som ikke fremgår af databaseudsøgnin-

gens udsøgningskriterier. Oplysningerne er fortrinsvist hentet på virksomhedernes 

hjemmesider og i CVR-registret.  

 

http://www.bvdinfo.com/
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Resultaterne af de sammenlignelige virksomheder, der indgår i beregningerne til det 

markedsmæssige interval i denne databaseundersøgelse fremgår af bilag 3.  

DEN KVANTITATIVE UDSØGNING 

Formålet med databaseundersøgelsen, er ud fra udsøgningskriterierne, at finde de po-

tentielt sammenlignelige virksomheder, som kan danne grundlag for sammenlignelig-

hedsanalysen, herunder databaseudsøgningen, den kvantitative gennemgang og den 

kvalitative gennemgang af de udsøgte virksomheder. Søgekriteriernes opsætning er 

vedlagt som bilag 1 til denne databaseundersøgelse. 

GEOGRAFISK OMRÅDE  

Forsyningstilsynet har udsøgt virksomheder fra Danmark, da Forsyningstilsynet ikke 

ligger inde med oplysninger om, at andre landes markeder for energirådgivning er 

sammenlignelige med det danske marked.  

FORRETNINGSMÆSSIG AKTIVITET 

Forsyningstilsynet har udsøgt virksomheder med følgende branchekoder, der bedst 

beskriver de forretningsmæssige funktioner, der blev udført i forbindelse med de kon-

trollerede transaktioner mellem SK Varme A/S og SK Service A/S, henholdsvis Zeanet 

A/S og SK Service A/S i 2012: 

 

 7112 - Engineering activities and related technical consultancy  

 7120 – Technical testing and analysis 

UAFHÆNGIGE VIRKSOMHEDER 

For at sikre at transaktionerne er foregået mellem uafhængige parter, har Forsynings-

tilsynet udsøgt virksomheder med uafhængighedsindikatorerne: A+, A, A- og U. A-indi-

katorerne anvendes på virksomheder med registrerede direkte ejere, der hver især 

ejer mindre end 25 % af kapitalandelene. A+ anvendes på virksomheder, der har seks 

eller flere identificerede direkte ejere, A anvendes på virksomheder, der har fire eller 

fem identificerede direkte ejere, mens A- anvendes på virksomheder, der har mellem 1 

og 3 identificerede ejere.  

 

Forsyningstilsynet har ikke frasorteret virksomheder, hvor ejerkredsen er angivet som 

”U”, hvilket dækker over virksomheder, som Bureau Van Dijk ikke har kunnet tildele en 

uafhængighedsindikator ud fra de tilgængelige oplysninger i regnskaberne. Forsy-

ningstilsynet har medtaget virksomhederne, da de potentielt kan være sammenligne-

lige og ofte opfylder uafhængighedskravet. Vurderingen af uafhængigheden af disse 

virksomheder er herefter foregået kvalitativt.  

FRAVALG AF VIRKSOMHEDER MED DATTERSELSKABER (’SUBSIDIARIES’) 

For yderligere at sikre at transaktionerne er foregået mellem uafhængige parter, har 

Forsyningstilsynet endvidere frasorteret virksomheder, der ejer 25 % eller flere af akti-

erne i andre virksomheder.  

FRAVALG AF VIRKSOMHEDER MED UTILSTRÆKKELIGE FINANSIELLE DATA 

For at sikre at de virksomheder, som indgår i den kvalitative gennemgang, har de nød-

vendige finansielle data for at indgå i et sammenligningsgrundlag for perioden 2009-
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2011, har Forsyningstilsynet kun medtaget virksomheder, hvor der er de nødvendige 

finansielle data for minimum 3 regnskabsår i en sammenhængende periode. 

AKTIVE VIRKSOMHEDER 

For at sikre at regnskabsoplysningerne kommer fra virksomheder, der er aktive i den 

periode, som databaseundersøgelsen vedrører, herunder at frasortere inaktive virk-

somheder og virksomheder under konkurs, har Forsyningstilsynet kun udsøgt aktive 

virksomheder. 

 

Forsyningstilsynet har udsøgt virksomheder, der er registreret med aktivkoderne ”Ac-

tive (default of payment)”, ”Active (receivership)”, ”Active (dormant)” og ”Companies 

with unknown situation”. 

RESULTAT AF FORSYNINGSTILSYNETS DATABASEUDSØGNING I TP CATALYST  

Efter den kvantitative udsøgning i TP Catalyst var der 165 virksomheder, som opfyldte 

Forsyningstilsynets udsøgningskriterier.  

DATABASEUNDERSØGELSEN – DEN KVALITATIVE GENNEMGANG 

Formålet med den kvalitative gennemgang er, at sikre, at de virksomheder, der indgår i 

resultatet af sammenlignelige virksomheder, er sammenlignelige med testet part inden 

for rådgivningsvirksomhed og anden teknisk rådgivning og vurdering. Med den kvalita-

tive gennemgang sikrer Forsyningstilsynet sig, at virksomheder, der ikke er uaf-

hængige, udøver en ikke-sammenlignelig aktivitet/udfører ikke-sammenligelige funktio-

ner eller er disponeret for en risiko, som ikke er sammenlignelig med testet part, ikke 

indgår i resultatet af sammenlignelige virksomheder.  

 

For at øge sikkerheden for, at der kun indgår virksomheder med de relevante funktio-

ner, aktiver og risici, og der ikke indgår virksomheder med kontrollererede transaktio-

ner, foretages der en manuel gennemgang af alle de potentielle sammenlignelige virk-

somheder bl.a. via forretningsbeskrivelser, via virksomhedens hjemmeside, årsrappor-

ter eller brancheoplysninger på internettet. 

 

I forbindelse med gennemgangen har Forsyningstilsynet fravalgt: 

  

 Virksomheder, hvor Forsyningstilsynet ikke har kunnet finde tilstrækkelige oplys-

ninger til at sikre, at sammenlignelighed og uafhængighed er til stede – hverken 

hjemmeside, årsrapporter eller brancheoplysninger mv. har været tilgængelige el-

ler indholdet heri har været mangelfuldt. 

 Virksomheder, hvor det er vurderet, at karakteristika for produktet eller servicen er 

for forskellig fra aktiviteten hos testet part og derved påvirker sammenlignelighe-

den for funktioner, aktiver og risici. 

 Virksomheder, der alene udfører enten salg, produktion, design, montering eller 

lignende, som ikke er funktionelt sammenligneligt med testet part. 

 Virksomheder der udover sammenlignelige ydelser tilbyder andre ydelser, der 

funktionelt er usammenlignelige med testede part, f.eks. finansiering, forsikring 

mv. 

 Virksomheder med periodisk afvigende indtjening, herunder negativ EBIT i mini-

mum en sammenhængende periode på 3 år. 
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 Virksomheder, der ikke er uafhængige og/eller er del af en koncern. 

 

Efter denne kvalitative gennemgang var der 8 virksomheder, som opfyldte Forsynings-

tilsynets kriterier.  

 

En liste af disse 8 virksomheder fremgår af bilag 2. 

KAPITALJUSTERINGER 

Ifølge OECD’s Transfer Pricing Guidelines 2017 (herefter ”TPG”) bør der foretages ju-

steringer, hvis justeringerne øger sammenligneligheden – se eksempelvis TPG pkt. 

1.33 og 3.47 – 3.54. Der kan også tages udgangspunkt i eksemplet i TPG, ”Annex to 

Chapter III: Example of a working capital adjustment”. Se også Skatteforvaltningens 

juridiske vejledning afsnit C.D.11.5.8.  

 

For at øge sammenligneligheden mellem testet part og virksomhederne i databaseun-

dersøgelsen anbefaler Forsyningstilsynet, at der foretages kapitaljusteringer for virk-

somhedernes nettobindinger, såfremt at resultaterne i den konkrete sag påvirkes af ka-

pitalbindinger. Det bør vurderes i den konkrete sag om der skal foretages kapitaljuste-

ringer. 

Baggrunden for kapitaljusteringer er, at det, ud fra en driftsøkonomisk betragtning, må 

forventes, at virksomheder vil forlange kompensation for afledte ekstraomkostninger 

ved kapitalbindinger og, at virksomheder, der opnår likviditetsfordele, ligeledes skal be-

tale for disse fordele. 

F.eks. må det forventes, at en virksomhed tager sig betalt for at give en længere kre-

dittid. Samtidig vil den virksomhed, der opnår en længere kredittid, være villig til at be-

tale for denne kredit. Kredittiden koster sælgeren i form af øget finansieringsbehov, 

mens køberen får "gratis" finansiering. Men denne finansiering er ikke gratis. Længere 

kredittid vil ofte være forbundet med højere priser, ligesom kontantbetaling ofte medfø-

rer kontantrabatter. 

 

Forskelle i kredittider mv. kan således medvirke, at finansielle indtægter og udgifter re-

elt bliver konteret under vareforbrug og varesalg, hvilket kan medføre en reduktion i 

sammenligneligheden af resultatet af den ordinære drift (EBIT). 

 

Forsyningstilsynet anbefaler dermed, med henvisning til TPG, at der foretages justerin-

ger for betydningen af relative forskelle i: 

 

 Tilgodehavender hos debitorer 

 Lagre 

 Udeståender til kreditorer. 

 

Forsyningstilsynet anbefaler anvendelse af passende pengemarkedsrenter og at rente-

satserne opgøres pr. år. 

 

Dernæst anbefales det at opstille følgende oversigter og resultater: 
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 Oversigt over finansielle resultater for accepterede virksomheder før beregningen 

af kapitaljusteringer, som kan fremgå af appendiks.  

 Resultatet af databaseundersøgelsen før beregningen af kapitaljusteringer, som 

kan fremgå af appendiks. 

 Beregningen af kapitaljusteringer, som kan fremgå af appendiks. 

 De kapitaljusterede nøgletal (”PLI”) vist i en tabel. Dvs. en tabel med det endelige 

resultat. 
 

Der er ikke foretaget kapitaljusteringer i denne databaseundersøgelse.  

RESULTAT AF DATABASEUNDERSØGELSEN  

Resultatet af Forsyningstilsynets databaseundersøgelse fremgår af tabel 1 nedenfor. 

TABEL 1 | RESULTATER AF DATABASEUNDERSØGELSEN 

Operating Margin 2009 2010 2011 Vægtet gennemsnit 

Antal observationer 8 8 8  

Maks 38,04% 10,44% 8,78% 19,09% 

Øvre kvartil 8,18% 7,44% 6,52% 7,38% 

Median 5,45% 5,16% 5,77% 5,46% 

Nedre kvartil 3,20% -4,11% 5,19% 1,43% 

Min 0,80% -8,33% 4,29% -1,08% 

 

Net Cost Plus Margin 2009 2010 2011 Vægtet gennemsnit 

Antal observationer 7 7 8  

Maks 16,99% 11,66% 9,62% 12,61% 

Øvre kvartil 6,20% 7,35% 6,97% 6,85% 

Median 5,58% 4,12% 6,13% 5,32% 

Nedre kvartil 2,75% -4,66% 5,48% 1,38% 

Min 0,81% -7,69% 4,48% -0,56% 

 

Return on OPEX 2009 2010 2011 Vægtet gennemsnit 

Antal observationer 7 7 8  

Maks 45,41% 22,78% 89,68% 54,31% 

Øvre kvartil 19,00% 14,65% 18,68% 17,50% 

Median 9,59% 10,23% 14,67% 11,64% 

Nedre kvartil 6,44% -11,08% 13,02% 3,26% 

Min 2,16% -134,95% 6,53% -39,88% 

 

Oversigten over samtlige finansielle resultater for accepterede virksomheder fremgår 

af bilag 4.  
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Resultatet af Forsyningstilsynets databaseundersøgelse viser, at den markedsmæs-

sige nettoavance beskrevet ved Net Cost Plus for virksomheder, der er sammenligne-

lige med SK Service A/S, i 2009-2011 lå i et markedsmæssigt interval på mellem 

1,38% og 6,85%. Det vægtede gennemsnit af medianerne for indtjeningen i perioden 

er 5,32%. 
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BILAG 1 – SØGEKRITERIER I TP-CATALYST 
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BILAG 2 - SAMMENLIGNELIGE VIRKSOMHEDER, DER INDGÅR I DATABASEUNDERSØGELSEN 

Nr. Virksomhedsnavn CVR nr. 

PLI, Gennemsnit 2009-2011 

Operating margin Net cost plus margin Return on OPEX 

1 WISSENBERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. 26369126 1,57% 1,72% 2,53% 

2 PLANENERGI 74038212 6,08% 6,49% 19,51% 

3 EA ENERGIANALYSE A/S 28985827 0,24% 0,52% 2,56% 

4 TORKIL LAURSEN A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 16167207 7,93% 8,91% 23,54% 

5 EDUARD TROELSGÅRD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S 28684525 18,20% 9,62% 14,00% 

6 DANSK FJERNVARMES PROJEKTSELSKAB AMBA 14766707 7,50% 8,17% 11,03% 

7 S. E. BROCKHUUS A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 10027489 -0,17% 0,19% -8,58% 

8 ECONET A/S 15887443 5,76% 6,12% 12,42% 
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BILAG 3 - FINANSIELLE RESULTATER FOR ACCEPTEREDE VIRKSOMHEDER, TUSINDER AF KRONER 

2009 

 

  Company name 
BvD ID num-
ber 

Operating 
Revenue 

th DKK 
2011 

Sales 
th DKK 

2011 

Costs of 
Goods 

Sold 
th DKK 

2011 

Gross 
Profit 

th DKK 
2011 

Other Op-
erating Ex-

penses 
th DKK 

2011 

Operating 
P/L (EBIT) 

th DKK 
2011 

Opera-
ting Mar-

gin 
Net cost 

plus 

Return 
on 

OPEX 
1. WISSENBERG A/S RÅDGIVENDE IN-

GENIØRER F.R.I. 
DK26369126 34.702 n.a. 11.317 23.385 22.091 1.294 3,73% 11,43% 5,86% 

2. PLANENERGI DK74038212 9.309 n.a. 5.684 3.625 3.060 565 6,07% 9,94% 18,46% 

3. EA ENERGIANALYSE A/S DK28985827 16.060 n.a. 9.958 6.102 5.973 129 0,80% 1,30% 2,16% 

4. TORKIL LAURSEN A/S, RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA 

DK16167207 16.312 n.a. 8.726 7.586 5.217 2.369 14,52% 27,15% 45,41% 

5. EDUARD TROELSGÅRD RÅDGI-
VENDE INGENIØRER A/S 

DK28684525 5.447 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.072 38,04% 0,00% 0,00% 

6. DANSK FJERNVARMES PROJEKT-
SELSKAB AMBA 

DK14766707 5.598 n.a. 1.082 4.516 4.220 296 5,29% 27,36% 7,01% 

7. S. E. BROCKHUUS A/S, RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA 

DK10027489 8.470 n.a. 7.638 832 696 136 1,61% 1,78% 19,54% 

8. ECONET A/S DK15887443 1.604 n.a. 576 1.028 938 90 5,61% 15,63% 9,59% 
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2010 

 

  Company name 
BvD ID num-
ber 

Operating 
Revenue 

th DKK 
2010 

Sales 
th DKK 

2010 

Costs of 
Goods 

Sold 
th DKK 

2010 

Gross 
Profit 

th DKK 
2010 

Other Oper-
ating Ex-

penses 
th DKK 

2010 

Operating 
P/L (EBIT) 

th DKK 
2010 

Operating 
Margin 

Net cost 
plus 

Return 
on OPEX 

1. WISSENBERG A/S RÅDGIVENDE 
INGENIØRER F.R.I. 

DK26369126 31.115 n.a. 10.639 20.476 21.505 -1.029 -3,31% -9,67% -4,78% 

2. PLANENERGI DK74038212 14.657 n.a. 8.869 5.788 4.714 1.074 7,33% 12,11% 22,78% 

3. EA ENERGIANALYSE A/S DK28985827 15.545 n.a. 10.726 4.819 5.833 -1.014 -6,52% -9,45% -17,38% 

4. TORKIL LAURSEN A/S, RÅDGI-
VENDE INGENIØRFIRMA 

DK16167207 14.233 n.a. 8.169 6.064 5.501 563 3,96% 6,89% 10,23% 

5. EDUARD TROELSGÅRD RÅDGI-
VENDE INGENIØRER A/S 

DK28684525 11.290 n.a. n.a. n.a. n.a. 878 7,78% 0,00% 0,00% 

6. DANSK FJERNVARMES PRO-
JEKTSELSKAB AMBA 

DK14766707 6.552 n.a. 1.590 4.962 4.278 684 10,44% 43,02% 15,99% 

7. S. E. BROCKHUUS A/S, RÅDGI-
VENDE INGENIØRFIRMA 

DK10027489 6.024 n.a. 6.154 -130 372 -502 -8,33% -8,16% -134,95% 

8. ECONET A/S DK15887443 2.074 n.a. 950 1.124 992 132 6,36% 13,89% 13,31% 
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2011 

 

 

  Company name 
BvD ID num-
ber 

Operating 
Revenue 

(Turnover) 
th DKK 

2011 

Sales 
th DKK 

2011 

Costs of 
Goods 

Sold 
th DKK 

2011 

Gross 
Profit 

th DKK 
2011 

Other Oper-
ating Ex-

penses 
th DKK 

2011 

Operating 
P/L (EBIT) 

th DKK 
2011 

Operating 
Margin 

Net cost 
plus 

Return on 
OPEX 

1. WISSENBERG A/S RÅDGIVENDE 
INGENIØRER F.R.I. 

DK26369126 33.606 n.a. 10.104 23.502 22.061 1.441 4,29% 14,26% 6,53% 

2. PLANENERGI DK74038212 21.158 n.a. 14.184 6.974 5.947 1.027 4,85% 7,24% 17,27% 

3. EA ENERGIANALYSE A/S DK28985827 18.021 n.a. 11.802 6.219 5.060 1.159 6,43% 9,82% 22,91% 

4. TORKIL LAURSEN A/S, RÅDGI-
VENDE INGENIØRFIRMA 

DK16167207 12.607 n.a. 7.452 5.155 4.484 671 5,32% 9,00% 14,96% 

5. EDUARD TROELSGÅRD RÅDGI-
VENDE INGENIØRER A/S 

DK28684525 14.562 n.a. 4.155 10.407 9.129 1.278 8,78% 30,76% 14,00% 

6. DANSK FJERNVARMES PRO-
JEKTSELSKAB AMBA 

DK14766707 7.768 n.a. 2.017 5.751 5.224 527 6,78% 26,13% 10,09% 

7. S. E. BROCKHUUS A/S, RÅDGI-
VENDE INGENIØRFIRMA 

DK10027489 7.116 n.a. 6.179 937 494 443 6,23% 7,17% 89,68% 

8. ECONET A/S DK15887443 3.279 n.a. 1.894 1.385 1.211 174 5,31% 9,19% 14,37% 
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BILAG 4 - OVERSIGT OVER TIL-/FRAVALG, SOM FØLGE AF DEN KVALITATIVE GENNEMGANG  

Nr Virksomhedsnavn Kilde Tilvalgt Manglende 
oplysninger 

Usammen-
lignelige 
funktioner 

Afvigende 
indtjening 

Koncern-
forbunden 

Begrundelse for til- eller fravalg 

1. GEO https://www.geo.dk/om-
geo/ 

  X   

GEO er en erhvervsdrivende fond, der le-
verer rådgivning inden for jord og vand, 
herunder geotekniske undersøgelse og un-
dervandsundersøgelser. 

2. ARTELIA DEN-
MARK APS 

https://www.arteli-
agroup.com/en     X 

Virksomheden er koncernforbundet med 
en international virksomhed. 

3. DET DANSKE HE-
DESELSKAB 

https://www.hedeselska-
bet.dk/   X   

Der er tale om en erhvervsdrivende fond, 
der videndeler og rådgiver om jordbrug. 

4. IPU https://www.ipu.dk/  
    X 

Virksomheden er koncernforbundet med 
andre virksomheder. 

5. WISSENBERG A/S 
RÅDGIVENDE IN-
GENIØRER F.R.I. 

http://www.wissen-
berg.dk/ X     

Virksomhedens hovedaktivitet er rådgi-
vende ingeniørvirksomhed samt hermed 
beslægtede aktiviteter. 

6. HANSEN, CARL-
SEN & FRØLUND 
A/S, RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA 

https://www.ty-
rens.dk/da/  

    X 

Virksomheden er koncernforbundet med 
en international virksomhed. 

7. PLANENERGI http://planenergi.dk/ 
X     

Virksomheden leverer rådgivning til alle 
former for anlægs- og udviklingsprojekter 
inden for vedvarende energi 

8. EA ENERGIANA-
LYSE A/S 

http://www.ea-energi-
ana-
lyse.dk/about_ea.html  

X     

Virksomheden rådgiver og forsker inden 
for energi- og klimaområdet. Virksomhe-
dens kunder er myndigheder, energisel-
skaber og brancheorganisationer. 

https://www.ipu.dk/
http://www.wissenberg.dk/
http://www.wissenberg.dk/
https://www.tyrens.dk/da/
https://www.tyrens.dk/da/
http://planenergi.dk/
http://www.ea-energianalyse.dk/about_ea.html
http://www.ea-energianalyse.dk/about_ea.html
http://www.ea-energianalyse.dk/about_ea.html
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Nr Virksomhedsnavn Kilde Tilvalgt Manglende 
oplysninger 

Usammen-
lignelige 
funktioner 

Afvigende 
indtjening 

Koncern-
forbunden 

Begrundelse for til- eller fravalg 

9. ENERGITEK APS CVR 
 X    

Virksomheden gik konkurs i 2014. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger.  

10. TORKIL LAURSEN 
A/S, RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA 

https://www.torkil-laur-
sen.dk/kontakt.aspx  X     

Virksomhedens aktivitet er rådgivende in-
geniørvirksomhed inden for byggebran-
chen. 

11. GOLDER ASSOCIA-
TES A/S 

CVR 
    X 

Virksomheden er koncernforbundet med 
en international virksomhed. 

12. EDUARD TROELS-
GÅRD RÅDGI-
VENDE INGENIØ-
RER A/S 

https://www.et-ing.dk/ar-
bejdsomrader  

X     

Virksomheden rådgiver om konstruktioner, 
vvs og kloak, ventilation, klima og elinstal-
lationer. 

13. DANSK FJERN-
VARMES PRO-
JEKTSELSKAB 
AMBA 

 http://www.dfp.dk/  
 

X     

Virksomhedens hovedaktiviteter er at bistå 
fjernvarmeværker med planlægning, pro-
jektering, etablering, vedligeholdelse og 
optimering af fjernvarmeproduktions- og di-
stributionsanlæg, ledningsnet og tilslut-
ningsanlæg.  

14. LANDINSPEKTØR-
FIRMAET VEKTOR 
A/S 

https://geopartner.dk  
  X  X 

Virksomheden leverer landinspektørydel-
ser og er i øvrigt koncernforbundet med 
anden virksomhed.  

15. S. E. BROCKHUUS 
A/S, RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA 

CVR 
X     

Virksomhedens formål er at drive rådgi-
vende ingeniørvirksomhed.  

16. BURO HAPPOLD 
APS 

https://www.burohap-
pold.com/contact/of-
fice/copenhagen/  

    X 
Virksomheden er koncernforbundet med 
en international virksomhed. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27511597&soeg=ENERGITEK%20APS&type=undefined&language=da
https://www.torkil-laursen.dk/kontakt.aspx
https://www.torkil-laursen.dk/kontakt.aspx
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=29624224&soeg=GOLDER%20ASSOCIATES%20A/S&type=Alle&sortering=default&language=da
https://www.et-ing.dk/arbejdsomrader
https://www.et-ing.dk/arbejdsomrader
http://www.dfp.dk/
https://geopartner.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=10027489&soeg=10027489&language=da
https://www.burohappold.com/contact/office/copenhagen/
https://www.burohappold.com/contact/office/copenhagen/
https://www.burohappold.com/contact/office/copenhagen/
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Nr Virksomhedsnavn Kilde Tilvalgt Manglende 
oplysninger 

Usammen-
lignelige 
funktioner 

Afvigende 
indtjening 

Koncern-
forbunden 

Begrundelse for til- eller fravalg 

17. FONDEN 
LUNDBECK INTER-
NATIONAL NEURO-
SCIENCE FOUNDA-
TION 

 http://www.linf-fo-
rum.com/  

  X   

Fondens aktiviteter er uddannelse inden 
for medicinalindustrien med særligt fokus 
på neurologi og psykiatri. 

18. VIFU - VIDENCEN-
TER FOR FØDEVA-
REUDVIKLING 

 https://www.vifu.net/  
  X   

Virksomhedens primære aktiviteter er bro-
bygning mellem forskning og erhverv inden 
for fødevaresektoren.  

19. GRUNDKORT FYN 
A/S 

http://www.geofyn.dk/  
  X   

Virksomheden udbyder diverse kortfunktio-
ner over Fyn. 

20. REHAB A/S CVR 
 X    

Virksomheden leverede rådgivning om 
ydelser som følge af personskader. Virk-
somheden blev opløst i 2014.  

21. ECONET A/S https://www.eco-
net.dk/ydelser/  

X     
Virksomheden leverer rådgivning om affald 
og miljø. 

22. RÅDGIVENDE IN-
GENIØRFIRMA J.J. 
BYG A/S 

CVR 

 X    

Virksomheden leverede ingeniørrådgivning 
inden for byggeri og anlægsarbejder. Virk-
somheden blev opløst i 2015. Der findes 
ikke tilstrækkelige oplysninger til at fastslå 
sammenlignelighed. 

23. POLYMACS APS CVR 
http://wibatech.dk/  

  X   
Virksomheden leverer produktionsudstyr til 
plastbranchen.  

24. ODEON A/S https://odeon.dk/  
  X   

Virksomheden udvikler og sælger soft-
waren ODEON, der benyttes til at simu-
lere, måle og kalibrere akustik i rum. 

25. TEKFILM APS https://dk.linke-
din.com/company/tek-
film-aps 

  X   
Virksomheden leverer rådgivning til olie-
branchen. Herunder leverer virksomheden 
it-løsninger. 

http://www.linf-forum.com/
http://www.linf-forum.com/
https://www.vifu.net/
http://www.geofyn.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26880815&soeg=26880815&language=da
https://www.econet.dk/ydelser/
https://www.econet.dk/ydelser/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=10730686&soeg=10730686&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27216889&soeg=POLYMACS%20APS&type=undefined&language=da
http://wibatech.dk/
https://odeon.dk/
https://dk.linkedin.com/company/tekfilm-aps
https://dk.linkedin.com/company/tekfilm-aps
https://dk.linkedin.com/company/tekfilm-aps
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Nr Virksomhedsnavn Kilde Tilvalgt Manglende 
oplysninger 

Usammen-
lignelige 
funktioner 

Afvigende 
indtjening 

Koncern-
forbunden 

Begrundelse for til- eller fravalg 

26. RDC - RE-
SOURCES DEVEL-
OPMENT CON-
SULTANTS APS 

http://www.rdc.as/About
US.html 

  X   

Virksomheden leverer rådgivning inden for 
ressourceudnyttelse (f.eks. vand og sani-
tet).  

27. TD CONSULT APS https://tdconsult.dk/#our-
service   X   

Virksomheden leverer konsulentydelser in-
den for GDPR, Microsoft Office og datasik-
kerhed. 

28. FOGDAL CON-
STRUCTION APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål er at drive entrepre-
nørvirksomhed inden for byggeri. Virksom-
heden er under konkurs.  

29. AA CONSULT APS http://www.al-
lanacons.dk/?our-ser-
vices,23  

  X   
Virksomheden leverer rådgivning inden for 
”business development” og administration 
af fast ejendom.  

30. ES-CONSULT A/S http://www.es-con-
sult.dk/    X   

Virksomheden udbyder ingeniørrådgivning 
inden for bygge- og anlægsopgaver samt 
anvendt forskning.  

31. OLE KROGH JEN-
SEN APS 

CVR 
 X X   

Virksomhedens væsentligste aktiviteter be-
står af at drive investering- og finansiering.  

32. HEEDE CONSULT 
& COACH APS 

http://www.heedecon-
sult.dk/    X   

Virksomheden beskæftiger sig med entre-
priseopgaver inden for bygge- og anlægs-
branchen. 

33. DANISH FOR-
ESTRY EXTEN-
SION (DFE) A/S 

https://www.df-exten-
sion.dk/  

  X   

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er 
salg af rådgivningsydelser, primært i for-
bindelse med CO2 og naturforvaltnings-
projekter, hvilket ikke vurderes at være 
sammenligneligt 

34. BJERAGER & KRI-
STENSEN APS 

CVR 
 X    

Virksomheden leverer tilsyneladende råd-
givende ingeniørydelser, men der forelig-
ger ikke tilstrækkelig information.  

http://www.rdc.as/AboutUS.html
http://www.rdc.as/AboutUS.html
https://tdconsult.dk/#our-service
https://tdconsult.dk/#our-service
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=38453645&soeg=FOGDAL%20CONSTRUCTION%20APS&type=Alle&sortering=default&language=da
http://www.allanacons.dk/?our-services,23
http://www.allanacons.dk/?our-services,23
http://www.allanacons.dk/?our-services,23
http://www.es-consult.dk/
http://www.es-consult.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=73593018&soeg=OLE%20KROGH%20JENSEN%20APS&type=undefined&language=da
http://www.heedeconsult.dk/
http://www.heedeconsult.dk/
https://www.df-extension.dk/
https://www.df-extension.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=12639635&soeg=12639635&language=da
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Nr Virksomhedsnavn Kilde Tilvalgt Manglende 
oplysninger 

Usammen-
lignelige 
funktioner 

Afvigende 
indtjening 

Koncern-
forbunden 

Begrundelse for til- eller fravalg 

RÅDGIVENDE IN-
GENIØRER 

35. TSMC PRODUC-
TION & MAINTE-
NANCE CONSULT-
ANTS APS 

CVR 

  X   

Virksomheden leverer rådgivning inden for 
produktionseffektivisering og vedligehold.  

36. DANWASTE CON-
SULT APS 

CVR 

 X    

Virksomheden rådgiver med know-how og 
formidling på miljø- og affaldsområdet. Der 
findes ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

37. FIND MADSEN 
CONSULT APS 

CVR 

 X    

Virksomheden leverede rådgivende ingeni-
ørydelser inden for byggeri- og anlægsar-
bejder. Virksomheden blev opløst i 2018. 
Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger 
til at fastslå sammenlignelighed. 

38. IMP ENGINEERING 
A/S 

https://www.imp.dk/ 

  X   

Virksomheden udvikler ideer og bygger 
maskiner.  

39. HARTMANN & 
HARTMANN APS 
AF 1/1 1993 

CVR 

 X    

Virksomhedens formål var at drive handel 
herunder rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Virksomheden blev opløst i 2015. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

40. J. HEIREDAL APS 
RÅDGIVENDE IN-
GENIØRFIRMA 

CVR 

 X    

Virksomhedens formål er at drive ingeniør, 
handel, agenturvirksomhed samt investe-
ringsvirksomhed. Der findes ikke tilstræk-
kelige oplysninger til at fastslå sammenlig-
nelighed. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26611598&soeg=TSMC%20PRODUCTION%20&%20MAINTENANCE%20CONSULTANTS%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15273801&soeg=DANWASTE%20CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=18107236&soeg=FIND%20MADSEN%20CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
https://www.imp.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=16012475&soeg=HARTMANN%20&%20HARTMANN%20APS%20AF%201/1%201993&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=75266413&soeg=75266413&language=da
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Nr Virksomhedsnavn Kilde Tilvalgt Manglende 
oplysninger 

Usammen-
lignelige 
funktioner 

Afvigende 
indtjening 

Koncern-
forbunden 

Begrundelse for til- eller fravalg 

41. BIOTEST APS CVR 
https://bio-test.dk/  

  X   

Virksomhedens formål er at drive virksom-
hed med mikrobiologi, forskning, opbeva-
ring og kontrol af mikroorganismer mv. 
samt integration af landbrugsaktiviteter i 
forbindelse med dyrknings- og fodringsfor-
søg, patentermv. 

42. THOR JENSEN 
APS 

CVR 

 X    

Virksomhedens aktiviteter består i salg af 
tjenesteydelser inden for rådgivning af pro-
jekter. Der findes ikke tilstrækkelige oplys-
ninger til at fastslå sammenlignelighed. 

43. MARINE PROJECT 
CONSULT APS 

CVR 
http://www.mpc5.com/12
11091.html  

  X   

Virksomheden leverer rådgivning og andre 
ydelse inden for tung last på tankskibe 
samt transport til off-shore installationer.  

44. T & P CONSULT 
APS 

CVR 

 X    

Virksomhedens formål er at udføre konsu-
lent- og rådgivningsopgaver. Der findes 
ikke tilstrækkelige oplysninger til at fastslå 
sammenlignelighed. 

45. EKSING APS http://eksing.dk/Ydel-
ser.php 

  X   

Virksomheden udbyder rådgivning til soft-
wareudvikling for virksomheder. 

46. SALEMSEN APS CVR 
 X    

Virksomhedens formål er drift af konsulent-
virksomhed. Der er ikke yderligere infor-
mationer om virksomheden. 

47. BORELLI & KELD-
LARSENS AN-
PARTSSELSKAB 

CVR 

 X    

Virksomheden blev opløst i 2014. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26736994&soeg=BIOTEST%20APS&type=undefined&language=da
https://bio-test.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=20788143&soeg=THOR%20JENSEN%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31162289&soeg=MARINE%20PROJECT%20CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
http://www.mpc5.com/1211091.html
http://www.mpc5.com/1211091.html
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=30918665&soeg=T%20&%20P%20CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
http://eksing.dk/Ydelser.php
http://eksing.dk/Ydelser.php
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=14453482&soeg=SALEMSEN%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27550320&soeg=BORELLI%20&%20KELDLARSENS%20ANPARTSSELSKAB&type=undefined&language=da
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48. RUD & BORG, 
RÅDGIVENDE IN-
GENIØRER APS 
FRI 

CVR 

 X    

Virksomhedens væsentligste aktiviteter var 
salg af konsulentydelser. Virksomheden 
blev opløst i 2017. Der findes ikke tilstræk-
kelige oplysninger til at fastslå sammenlig-
nelighed. 

49. QASUPPORT APS CVR 

 X    

Virksomheden blev opløst i 2013. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

50. MANMACHINE EN-
GINEERING APS 

http://www.manma-
chine.dk/    X   

Virksomheden leverer rådgivning og kon-
sulentydelser i forbindelse med udvikling 
og implementering af produktionsteknologi. 

51. NATUR & LAND-
BRUG APS 

http://www.natlan.dk/op-
gavetyper.html   X   

Virksomheden laver planlægning, under-
søgelser og overvågning af naturplaner.  

52. MÄCKLER ER-
HVERVSBYG APS 

https://www.mack-
ler.dk/om-mackler.aspx 
 

 

  X   

Virksomheden leverer totalløsninger og 
udviklingsydelser inden for ejendomsbran-
chen. 

53. KIM HARILD, RÅD-
GIVENDE INGENI-
ØRFIRMA APS 

http://www.kimha-
rild.dk/om-firmaet   X   

Virksomheden leverer rådgivende ingeni-
ørydelser inden for bygningskonstruktion, 
herunder bærende konstruktioner.  

54. BILLETOFT APS http://billetoft.dk/ 
   X   

Virksomheden leverer konsulentbistand på 
inden for international udvikling. 

55. NETIX A/S CVR 

  X   

Virksomhedens formål er udvikling og for-
midling af informationsteknologi i form af 
rådgivning, software, net- og systemdrift. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=13983143&soeg=13983143&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=24226816&soeg=QASUPPORT%20APS&type=undefined&language=da
http://www.manmachine.dk/
http://www.manmachine.dk/
http://www.natlan.dk/opgavetyper.html
http://www.natlan.dk/opgavetyper.html
https://www.mackler.dk/om-mackler.aspx
https://www.mackler.dk/om-mackler.aspx
http://www.kimharild.dk/om-firmaet
http://www.kimharild.dk/om-firmaet
http://billetoft.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=20928786&soeg=NETIX%20A/S&type=undefined&language=da
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56. BJØRNSTRUP 
PARTNERS APS 

http://www.bj-part-
ners.com/bjp/front-
page1.aspx  

  X   

Virksomheden driver konsulentvirksomhed 
og arbejder med kulturforståelse som om-
drejningspunkt for udvikling af ledelses- og 
samarbejdsprocesser. 

57. KJELD SIVERTSEN 
APS RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA 
FRI 

CVR 

 X    

Virksomheden udfører rådgivning og inge-
niørarbejde inden for byggeri. Der findes 
ikke tilstrækkelige oplysninger til at fastslå 
sammenlignelighed. 

58. ERIK KROGH LAU-
RITZEN APS 

CVR 

  X  X 

Virksomheden er koncernforbundet. Virk-
somhedens formål er at eje aktier i en an-
den virksomhed.  

59. HANS K. B. DAHL 
APS 

CVR 

 X    

Virksomhedens formål er at drive rådgi-
vende konsulentvirksomhed, handel og in-
dustri samt finansiering. Der findes ikke til-
strækkelige oplysninger til at fastslå sam-
menlignelighed. 

60. ERHVERVSDRI-
VENDE FOND CEN-
TER FOR HEALTH 
INFORMATICS 

CVR 

  X   

Fondens formål er gennem at fremme op-
bygning og anvendelse af ny viden og 
kompetence indenfor området sundhedsin-
formatik. 

61. BON CONSULT, 
SKIBBY APS 

CVR 

 X    

Virksomheden blev tvangsopløst i 2013. 
Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger 
til at fastslå sammenlignelighed. 

62. CPH FINANS APS CVR 

 X    

Virksomhedens formål er handel, industri, 
finansiering og formuepleje. Der findes 
ikke tilstrækkelige oplysninger til at fastslå 
sammenlignelighed. 

http://www.bj-partners.com/bjp/frontpage1.aspx
http://www.bj-partners.com/bjp/frontpage1.aspx
http://www.bj-partners.com/bjp/frontpage1.aspx
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31497175&soeg=31497175&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=10463084&soeg=ERIK%20KROGH%20LAURITZEN%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=17453807&soeg=HANS%20K.%20B.%20DAHL%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=19464695&soeg=ERHVERVSDRIVENDE%20FOND%20CENTER%20FOR%20HEALTH%20INFORMATICS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27342124&soeg=BON%20CONSULT,%20SKIBBY%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=19005747&soeg=CPH%20FINANS%20APS&type=undefined&language=da
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63. HEPKON APS CVR 

  X   

Virksomhedens formål er, at drive ingeni-
ørvirksomhed, og hermed beslægtet virk-
somhed, samt formueinvestering og for-
valtning. 

64. DAMPSPÆRRE- 
OG UNDERTAGS-
KLASSIFIKATIONS-
ORDNING APS 

CVR 

  X   

Virksomhedens formål er at drive salg af 
tjenesteydelser i form af klassificering af 
undertage og dampspærresystemer. 

65. HAB-CONSULT 
APS 

CVR 

 X    

Virksomheden blev opløst i 2016. Der er 
ikke tilstrækkelige tilgængelige oplysnin-
ger.  

66. IPTECH APS CVR 
http://www.iptech.dk/   X   

Virksomhedens formål er handel, teknisk 
rådgivning, udvikling, projektering og mon-
tage indenfor EDB- og El-branchen. 

67. BIOSECURITY IN-
STITUTE APS 

CVR 

  X   

Virksomhedens formål er at drive rådgiv-
ningsfirma med speciale i biologisk bered-
skab og biosecurity. 

68. ANSARY CONSUL-
TING APS 

CVR 
 

  X   

Virksomhedens formål er at udøve virk-
somhed med Ingeniør rådgivning indenfor 
produktions- og maskinteknik, handel og 
service samt aktiviteter i tilknytning hertil. 

69. TRANSFORM AF 
1994 APS 

https://rootzone.dk/ 

  X   

Virksomheden leverer miljøvenlige syste-
mer for gødning, luftventilation, urban øko-
logi og affaldshåndtering.  

70. META APS CVR 
   X   

Virksomhedens formål er køb og salg af in-
vesteringsejendomme, udlejning af fast 
ejendom samt diverse rådgivningsydelser.  

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31605598&soeg=HEPKON%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27929486&soeg=27929486&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=18161680&soeg=HAB-CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=24235920&soeg=IPTECH%20APS&type=undefined&language=da
http://www.iptech.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31286212&soeg=BIOSECURITY%20INSTITUTE%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31065674&soeg=ANSARY%20CONSULTING%20APS&type=undefined&language=da
https://rootzone.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=29776687&soeg=META%20APS&type=undefined&language=da


FORSYNINGSTILSYNET | DATABASEUNDERSØGELSE, TNMM 2009-2011 

 

Side 25/37 

Nr Virksomhedsnavn Kilde Tilvalgt Manglende 
oplysninger 

Usammen-
lignelige 
funktioner 

Afvigende 
indtjening 

Koncern-
forbunden 

Begrundelse for til- eller fravalg 

71. BRDR. ANDERSEN 
SCHULTZ APS 

CVR 

  X   

Virksomheden var en tømrervirksomhed. 
Virksomheden blev opløst i 2015. 

72. E. MARK CONSULT 
A/S 

CVR 

  X   

Virksomhedens formål var at udføre byg-
herrerådgivning. Virksomheden blev opløst 
i 2018. 

73. MORTENSEN & 
STOKKEBYE APS 

CVR 

 X    

Virksomhedens formål er at drive rådgi-
vende ingeniørvirksomhed og virksomhed 
ved handel og investering. Virksomheden 
blev opløst i 2013.  

74. PER ULLIDTZ APS CVR 

 X X   

Virksomhedens formål er rådgivende inge-
niørvirksomhed, joint venture samt udvik-
ling og salg af software. Virksomheden 
blev opløst i 2017. 

75. EUROASIA ENTER-
PRISE APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål er at drive handel 
og industri. Virksomheden blev opløst i 
2013.  

76. SCHWARZ-ROS-
MAN KOMMUNIKA-
TION HOLDING 
APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål er at drive kommu-
nikationsvirksomhed, handel, industri, fi-
nansiering og investering samt at virke 
som holdingselskab. Virksomheden blev 
opløst i 2014. 

77. PROJECT ASSES-
SMENT SERVICES 
APS 

CVR 

 X    

Virksomhedens formål er at drive virksom-
hed med rådgivning og konsulentvirksom-
hed. 

78. EWT INGENIØR-
SERVICE APS 

http://www.ewtcon.dk/ 
CVR 

   X  
Virksomheden leverer er konstruktionsop-
gaver, vej- og afløbsprojekter samt til-

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=30812689&soeg=BRDR.%20ANDERSEN%20SCHULTZ%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=84142816&soeg=E.%20MARK%20CONSULT%20A/S&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=73563313&soeg=MORTENSEN%20&%20STOKKEBYE%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15002506&soeg=PER%20ULLIDTZ%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=16633577&soeg=EUROASIA%20ENTERPRISE%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26040140&soeg=SCHWARZ-ROSMAN%20KOMMUNIKATION%20HOLDING%20APS&type=Alle&sortering=default&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25899237&soeg=PROJECT%20ASSESSMENT%20SERVICES%20APS&type=undefined&language=da
http://www.ewtcon.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28317867&soeg=28317867&language=da


FORSYNINGSTILSYNET | DATABASEUNDERSØGELSE, TNMM 2009-2011 

 

Side 26/37 

Nr Virksomhedsnavn Kilde Tilvalgt Manglende 
oplysninger 

Usammen-
lignelige 
funktioner 

Afvigende 
indtjening 

Koncern-
forbunden 

Begrundelse for til- eller fravalg 

standsrapporter, energimærkning og ener-
giberegning. Virksomheden har nettotab i 
tre sammenhængende år. 

79. R S C RÅDGIVNING 
APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål er drift og udlejning 
af ejendom. Der findes ikke tilstrækkelige 
oplysninger til at fastslå sammenlignelig-
hed. 

80. G B WÜRTZEN 
CONSULTING APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål var at udbyde kon-
sulentydelser inden for fødevareindustrien. 
Virksomheden blev opløst i 2017 

81. PROCES- OG KE-
MITEKNIK APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål er at udøve virk-
somhed med teknisk service til produkti-
onsvirksomheder. Der findes ikke tilstræk-
kelige oplysninger til at fastslå sammenlig-
nelighed. 

82. FREDDY MADSEN 
RÅDGIVENDE IN-
GENIØRER APS 

CVR 

  X   

Virksomheden leverede rådgivende ingeni-
ørvirksomhed med speciale i brandsikker-
hed, risikostyring og sikkerhedsledelse 
samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksom-
heden blev opløst i 2016. 

83. BLICON APS CVR 

  X   

Virksomhedens formål er at drive fabrikati-
ons-, handels-, investerings- og service-
virksomhed. 

84. OLESEN COMMU-
NICATION APS 

CVR 

 X X   

Virksomheden driver kommunikationsvirk-
somhed. Der findes ikke tilstrækkelige op-
lysninger til at fastslå sammenlignelighed. 

85. NUTRINOSTICA 
APS 

CVR 
http://www.nutri-
nostica.dk/ 

  X   

Virksomheden sælger diagnostisk værktøj 
og konsulentbistand til dansk planteavl. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=83155310&soeg=83155310&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=29801975&soeg=29801975&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=32098401&soeg=PROCES-%20OG%20KEMITEKNIK%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26164621&soeg=26164621&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=13080941&soeg=BLICON%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25449282&soeg=OLESEN%20COMMUNICATION%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=29847258&soeg=NUTRINOSTICA%20APS&type=undefined&language=da
http://www.nutrinostica.dk/
http://www.nutrinostica.dk/
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86. SELSKABET AF 9. 
NOVEMBER 1993 
A/S 

CVR 

 X    

Virksomheden blev opløst i 2016. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

87. GLYCOZYM APS CVR 

 X X   

Virksomheden udfører biomedicinske akti-
viteter og investeringer. Der findes ikke til-
strækkelige oplysninger til at fastslå sam-
menlignelighed. 

88. VAKUMA ENGINE-
ERING APS 

CVR 

  X   

Virksomheden leverede procesanlæg for 
bearbejdning af slagteriaffald. Virksomhe-
den blev opløst i 2018. 

89. MARDIA APS CVR 

 X X   

Virksomheden leverer rådgivende ingeni-
ørydelser inden for byggeri og anlægsar-
bejder.  

90. RÅDGIVENDE IN-
GENIØRFIRMA 
SKINDERSØ APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål er at drive rådgi-
vende ingeniørvirksomhed, samt fabrika-
tion og handel. 

91. MP BYGGERI APS CVR 

 X    

Virksomhedens formål var at lave til-
standsrapporter og energimærke, ingeniør-
forretning og massage. Virksomheden blev 
opløst i 2014. Der findes ikke tilstrækkelige 
oplysninger til at fastslå sammenlignelig-
hed. 

92. CARLSEN POWER 
ELECTRONICS 
APS 

CVR 

  X   

Virksomhedens formål er t drive polytek-
nisk virksomhed inden for elektronik og 
elektroteknik.  

93. EK BYGHERRE-
RÅDGIVNING APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål var udførelse af 
byggerådgivning, projektledelse og bygge-
ledelse samt andre beslægtede opgaver. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=14125485&soeg=14125485&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25046684&soeg=GLYCOZYM%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31257255&soeg=31257255&language=da
../../../../locator.aspx?name=DMS.Document.Details.2&recno=2327498&module=Document&VerID=2256985&subtype=2
../../../../locator.aspx?name=DMS.Document.Details.2&recno=2327498&module=Document&VerID=2256985&subtype=2
../../../../locator.aspx?name=DMS.Document.Details.2&recno=2327498&module=Document&VerID=2256985&subtype=2
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=29611092&soeg=CARLSEN%20POWER%20ELECTRONICS%20APS&type=undefined&language=da
../../../../locator.aspx?name=DMS.Document.Details.2&recno=2327498&module=Document&VerID=2256985&subtype=2
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Virksomheden blev opløst i 2017. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

94. BOLANDER INNO-
VATION APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål var at udøve virk-
somhed med konsulentydelser, handel og 
service. Virksomheden blev opløst i 2017. 
Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger 
til at fastslå sammenlignelighed. 

95. MARVIN APS CVR 

 X    

Virksomheden gik konkurs i 2017. Virk-
somhedens formål var at drive handel, råd-
givning, administration og investering. Der 
findes ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

96. BACH APS CVR 

 X    

Virksomheden driver ingeniør- og handels-
virksomhed. Der findes ikke tilstrækkelige 
oplysninger til at fastslå sammenlignelig-
hed. 

97. ALBÆK APS  

 X    

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger 
til at fastslå sammenlignelighed. 

98. LOWENMARK, 
RÅDGIVENDE IN-
GENIØRFIRMA 
F.R.I.E FRIIS-MAD-
SEN APS 

CVR 

 X   X 

Virksomhedens formål er at drive rådgi-
vende ingeniørvirksomhed. Virksomheden 
er muligvis koncernforbundet med anden 
virksomhed. Der findes ikke tilstrækkelige 
oplysninger til at fastslå sammenlignelig-
hed. 

99. SBCONSULT APS CVR 
http://www.sbcon-
sult.net/ 

 X X   
Virksomhedens formål var at drive konsu-
lentvirksomhed inden for den farmaceuti-
ske industri. Virksomheden blev opløst i 

../../../../locator.aspx?name=DMS.Document.Details.2&recno=2327498&module=Document&VerID=2256985&subtype=2
../../../../locator.aspx?name=DMS.Document.Details.2&recno=2327498&module=Document&VerID=2256985&subtype=2
../../../../locator.aspx?name=DMS.Document.Details.2&recno=2327498&module=Document&VerID=2256985&subtype=2
../../../../locator.aspx?name=DMS.Document.Details.2&recno=2327498&module=Document&VerID=2256985&subtype=2
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25650093&soeg=SBCONSULT%20APS&type=undefined&language=da
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2017. Der findes ikke tilstrækkelige oplys-
ninger til at fastslå sammenlignelighed. 

100. MIRDACO APS CVR 

 X X   

Virksomhedens formål var at drive ingeni-
ørvirksomhed, handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed. Virksomheden blev op-
løst i 2018. Der findes ikke tilstrækkelige 
oplysninger til at fastslå sammenlignelig-
hed. 

101. S-G-CONSULTING 
APS 

CVR 
 X    

Virksomheden blev opløst i 2018. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

102. HEMMET HOLDING 
APS 

CVR 

 X X   

Virksomhedens formål er at eje aktier i en 
anden virksomhed. Der findes ikke til-
strækkelige oplysninger til at fastslå sam-
menlignelighed. 

103. JN CONSULT APS CVR 

 X    

Virksomhedens formål er at drive virksom-
hed med konsulentbistand og som holding-
selskab. Der findes ikke tilstrækkelige op-
lysninger til at fastslå sammenlignelighed. 

104. BUILD4U APS CVR 
  X   

Virksomhedens formål er at være holding-
selskab for en anden virksomhed. 

105. BAUMANN RÅDGI-
VENDE INGENIØR-
FIRMA APS 

CVR 

  X   

Virksomheden er beliggende på Grønland 
og er derfor usammenlignelig.  

106. GA-CONSULTING 
APS 

CVR 

  X   

Virksomhedens formål var at udøve virk-
somhed med handel, produktion, investe-
ring i andre selskaber, udlejning, leasing 
og konsulentvirksomhed. Virksomheden 
blev opløst i 2016.  

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=87637913&soeg=MIRDACO%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=24219577&soeg=S-G-CONSULTING%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27492096&soeg=HEMMET%20HOLDING%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26321174&soeg=JN%20CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=30492943&soeg=BUILD4U%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=ApS254477&soeg=ApS254477&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25867939&soeg=GA-CONSULTING%20APS&type=undefined&language=da


FORSYNINGSTILSYNET | DATABASEUNDERSØGELSE, TNMM 2009-2011 

 

Side 30/37 

Nr Virksomhedsnavn Kilde Tilvalgt Manglende 
oplysninger 

Usammen-
lignelige 
funktioner 

Afvigende 
indtjening 

Koncern-
forbunden 

Begrundelse for til- eller fravalg 

107. SLEIPNER NORDIC 
APS 

http://www.splend-it.dk/ 
CVR   X   

Virksomheden leverer rådgivning inden for 
IT branchen, samt salg af hardware. 

108. LBC CONSULT APS CVR 

  X   

Virksomhedens formål er at drive virksom-
hed med konsulentbistand og som holding-
selskab for en anden virksomhed. 

109. BAKKEDAL CON-
SULT APS 

CVR 

 X    

Virksomhedens formål er at drive konsu-
lentvirksomhed. Der findes ikke tilstrække-
lige oplysninger til at fastslå sammenligne-
lighed. 

110. OAN TRAFFIC 
CONSULT APS 

CVR 

 X    

Virksomhedens formål er at drive konsu-
lentvirksomhed. Der findes ikke tilstrække-
lige oplysninger til at fastslå sammenligne-
lighed. 

111. THOMAS MUNCK 
RÅDGIVENDE IN-
GENIØRFIRMA 
APS 

CVR 

 X    

Virksomheden blev opløst i 2016. Formålet 
var at drive konsulentvirksomhed. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

112. APO-CARE APS CVR 

  X   

Selskabets formål er at levere ydelser til 
apoteksvirksomheder, som supplement til 
det eksisterende produktsortiment i apote-
ket. 

113. ADVANCED TOO-
LING SOLUTIONS 
APS 

CVR 
 X    

Virksomhedens formål er konsulentydel-
ser. Der findes ikke tilstrækkelige oplysnin-
ger til at fastslå sammenlignelighed. 

114. DANSK PROJEKT 
LABORATORIUM 
APS 

CVR 

  X   

Virksomhedens formål er at drive kemisk 
forskning, labora- torievirksomhed og pro-
duktudvikling samt handels- og agentur-
virksomhed. 

http://www.splend-it.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31178215&soeg=SLEIPNER%20NORDIC%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26321220&soeg=LBC%20CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=32086829&soeg=BAKKEDAL%20CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26817242&soeg=OAN%20TRAFFIC%20CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31375673&soeg=31375673&language=dahttps://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31375673&soeg=31375673&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25984978&soeg=APO-CARE%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25443063&soeg=ADVANCED%20TOOLING%20SOLUTIONS%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=46474813&soeg=DANSK%20PROJEKT%20LABORATORIUM%20APS&type=undefined&language=da
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115. KTM 4 APS CVR 
 X    

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger 
til at fastslå sammenlignelighed. Virksom-
heden blev opløst i 2019. 

116. ENVIRONMENTAL 
HYDRAULICS APS 

CVR 
 X    

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger 
til at fastslå sammenlignelighed. Virksom-
heden blev opløst i 2015. 

117. HYGROWICK IN-
TERNATIONAL APS 

 CVR 
 X    

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger 
til at fastslå sammenlignelighed. 

118. HANS ROSAGER 
RÅDG. ING. APS 

CVR 

 X    

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger 
til at fastslå sammenlignelighed. Virksom-
heden blev opløst i 2015. 

119. NETIDENT APS CVR 

  X   

Virksomhedens formål er udøvelse af er-
hvervsdrift, herunder assistance og rådgiv-
ning indenfor det immatenalretlige område 
samt ved formidling af salg af internetløs-
ninger. 

120. J. POULSEN SHIP-
MAN K/S 

CVR 

  X   

Virksomhedens formål var at udøve tek-
nisk management af skibe. Virksomheden 
blev opløst i 2013. 

121. JAN OLESEN RE-
SEARCH AND DE-
VELOPMENT APS 

? 

 X    

Virksomheden blev opløst i 2016. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

122. DIGI ACOUSTICS 
APS 

? 
  X   

Virksomhedens formål er at investere ak-
tier i en andre virksomheder.  

123. HR-FOCUS APS CVR 

 X    

Virksomhedens formål er konsulentvirk-
somhed. Virksomheden gik konkurs i 
2019. Der findes ikke tilstrækkelige oplys-
ninger til at fastslå sammenlignelighed. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28897154&soeg=KTM%204%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28901283&soeg=ENVIRONMENTAL%20HYDRAULICS%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=16919535&soeg=HYGROWICK%20INTERNATIONAL%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=47728819&soeg=47728819&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31764076&soeg=NETIDENT%20APS&type=Alle&sortering=default&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28129793&soeg=J.%20POULSEN%20SHIPMAN%20K/S&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=29137811&soeg=HR-FOCUS%20APS&type=undefined&language=da
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124. ETANORD APS CVR 

  X   

Virksomhedens formål er at besidde aktier 
i andre virksomheder. 

125. JPEP CONSULT 
APS 

CVR 

  X   

Virksomheden driver konsulent-, rådgiv-
nings- og foredragsvirksomhed, forestår 
undervisning og forfattervirksomhed. 

126. LANDINSPEKTØR-
FIRMAET STEEN 
BOE APS 

CVR 

  X   

Virksomheden udbyder ydelser inden for 
landinspektørvirksomhed. 

127. JUUL KONSTRUK-
TIONER APS 

CVR 

 X    

Virksomheden blev opløst i 2013. Virksom-
hedens formål var arkitekt- og ingeniørvirk-
somhed. 

128. KIBEGEON APS CVR 

 X    

Virksomhedens formål er handel og inve-
stering. Der findes ikke tilstrækkelige op-
lysninger til at fastslå sammenlignelighed. 

129. ROSE HUSE A/S CVR 

 X    

Virksomheden gik konkurs i 2015. Der fin-
des ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
fastslå sammenlignelighed. 

130. FLEMMING TIM-
MERMANN APS 

 

 X X   

Ingen hjemmeside. 
Virk CVR: Selskabet udvikler software 

131. SALETTE APS CVR 

 X    

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger 
til at fastslå sammenlignelighed. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25156080&soeg=ETANORD%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=21693235&soeg=JPEP%20CONSULT%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31326958&soeg=31326958&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27526489&soeg=JUUL%20KONSTRUKTIONER%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=10093805&soeg=KIBEGEON%20APS&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=13102449&soeg=ROSE%20HUSE%20A/S&type=undefined&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=13770808&soeg=SALETTE%20APS&type=undefined&language=da
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132. G.B. APS  

 X    

Ingen hjemmeside. 
 

133. APOTEKERSER-
VICE OG -RÅDGIV-
NING APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside, ingen årsrapport 
 

134. PFH DOKUMENTA-
TION APS 

 

 X X   

Ingen hjemmeside.  
Virk CVR: Selskabets aktivitet består pri-
mært af formuepleje. 

135. K/S SI 002  

 X    

Ingen hjemmeside. 
Ingen oplysninger fra CVR 

136. P.S.P. AF 31.10.01 
APS 

 

 X     

Ingen hjemmeside. 
Ingen oplysninger fra CVR 

137. LYTHCKE CON-
SULTING APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

138. JTA APS https://www.jta.dk/ 
  X    

Enkeltmandsvirksomhed der udfører bog-
føring og bogholderi 

139. AARUP INGENIØR-
KONTOR OVE JA-
COBSEN APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr  

https://www.jta.dk/
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140. GEANNE I/S  

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

141. DEN ERHVERVS-
DRIVENDE FOND 
CENTER FOR NET-
VÆRKSSAMFUN-
DET 

https://www.legatbo-
gen.dk/den-er-
hvervsdrivende-
fond-center-for-net-
vrkssamfundet 
 

  X    

Fondens formål er på forretningsmæssige 
vilkår at fremme nyttiggørelsen af de erfa-
ringer og resultater, som skabes i projekter 
under programmet Det Digitale Nordjylland 
som dette er beskrevet i publikationen "Det 
Digitale Nordjylland" udgivet i november 
1999. 

142. DANISH LICENCE 
CENTRE APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

143. ARLUND HOLDING 
APS 

 

 X     

Ingen hjemmeside 
Fra CVR: Selskabets aktiviteter består i 
formuepleje. 

144. DLC AF 2006 APS  

 X     

Ingen hjemmeside 
Fra CVR: Selskabet har p.t. ingen aktivitet. 

145. CLEAN AIR TECH-
NOLOGIES DAN-
MARK APS 

http://www.cle-
anair.dk/ 
 

  X    

Produktionsselskab med ikke sammenlig-
nelige funktioner 

146. B2-ERHVERV.DK. 
APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

147. BJERRE ASSET 
MANAGEMENT 
APS 

 

 X     

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

https://www.legatbogen.dk/den-erhvervsdrivende-fond-center-for-netvrkssamfundet
https://www.legatbogen.dk/den-erhvervsdrivende-fond-center-for-netvrkssamfundet
https://www.legatbogen.dk/den-erhvervsdrivende-fond-center-for-netvrkssamfundet
https://www.legatbogen.dk/den-erhvervsdrivende-fond-center-for-netvrkssamfundet
https://www.legatbogen.dk/den-erhvervsdrivende-fond-center-for-netvrkssamfundet
http://www.cleanair.dk/
http://www.cleanair.dk/
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148. INVENSYS SY-
STEMS DANMARK 
APS 

 

 X     

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

149. RICHTER & PART-
NERE APS 

 

  X   

Fra CVR: Selskabets hovedaktivitet er 
overgået fra at omfatte ingeniørrådgivende 
virksomhed til holdingvirksomhed, hvis ak-
tivitet er at eje anparter i andre virksomhe-
der 

150. IN-SITU TEST APS  

  X    

Ingen hjemmeside 
Fra CVR: Selsakbets aktiviteter er prøv-
ning, support og hnadel med måleudstyr til 
måling af beton anvendt i byggeindustrien 

151. MILJØKEMI APS 
(ENVIRONMENTAL 
PROTECTION 
LTD.) 

 

 X     

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

152. SELSKABET FOR 
RATIONEL ALMEN 
PLANLÆGNING, 
FOND 

http://www.rap.dk/  

  X   

Virksomheden er en forsknings- og rådgiv-
ningsvirksomhed med fokus på Linux sy-
stemer og internationalisering.  

153. MASTER MACHI-
NES INT. APS 

 

 X     

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

154. P. H. PLAN APS  

 X     

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

155. TARU INGENIØR 
OG HANDELSVIRK-
SOMHED APS 

 

 X     

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

http://www.rap.dk/
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156. SCANTEC MANA-
GEMENT A/S 

 

  X    

Selskabets formål er sammensat og består 
af konsulentopgaver, handel med værdipa-
pirer samt investering. 

157. HENSBERG IN-
VEST APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 

158. PETER POULS-
SON, RÅDGI-
VENDE INGENIØ-
RER A/S 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 
 

159. SCANDINAVIAN 
RESEARCH APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra cvr 
 

160. AJ CONSULT A/S http://ajcon-
sult.dk/om_aj_con-
sult.htm 

    X  

Virksomheden er koncernforbundet med 
en anden virksomhed. 

161. AVANZI APS  

 X     

Selskabets aktiviteter består i konsulent- 
og investeringsvirksomhed. 

162. HPJ-DELTA APS  

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra CVR 

163. KCN CONSTRUC-
TION APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra CVR 

http://ajconsult.dk/om_aj_consult.htm
http://ajconsult.dk/om_aj_consult.htm
http://ajconsult.dk/om_aj_consult.htm
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164. DPP INTERNATIO-
NAL APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Fra CVR: Selskabets aktiviteter består i at 
drive rådgivning indenfor projektering og 
salg 

165. INTERNATIONAL 
WATER ENGINEE-
RING APS 

 

 X    

Ingen hjemmeside 
Ingen oplysninger fra CVR 
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