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Anvendt regnskabspraksis

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Uhre Windpower 2 I/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af
resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brande, den 28. februar 2022
Daglig ledelse

Per Bjerke Hansen
forretningsfører

Bestyrelse

Allan Toft Kristensen

Kai Vium

formand

næstformand

Preben Tang Thomsen

Per Nielsen

Jan Madsbjerg

Flemming Andersen
sekretær (valgt uden for bestyrelsen)
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til interessenterne i Uhre Windpower 2 I/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Uhre Windpower 2 I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et 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 driften 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 årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

•

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 sammensværgelser, 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 begivenheder 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 årsregnskabet 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 revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, 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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Brande, den 28. februar 2022

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Henning Jager Neldeberg
statsautoriseret revisor
mne32205
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Uhre Windpower 2 I/S
Uhrevej 32 B, Uhre
7330 Brande
www.uhrevind.dk

CVR-nr.:

33 62 12 64

Stiftet:

17. august 2011

Hjemsted:

Ikast-Brande

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Allan Toft Kristensen, formand
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Bestyrelse

Hjemmeside:

Kai Vium, næstformand
Jan Madsbjerg
Preben Tang Thomsen
Per Nielsen
Flemming Andersen, sekretær (valgt uden for bestyrelsen)
Daglig ledelse

Per Bjerke Hansen, forretningsfører

Revision

Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab
Torvegade 22
7330 Brande

Bankforbindelse

Nordea Bank, Storegade 30, 7330 Brande

Uhre Windpower 2 I/S · Årsrapport for 2021

5

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved drift af vindmøller.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Møllerne har produceret 11.325.530 kWh mod 14.152.780 Kwh i 2020. Vindens energiindholding har
udgjort 90,1% af et normalt år mod 103,4% i 2020. Den gennemsnitlige nettoafregningspris har udgjort
0,562 kr. pr. kWh mod 0,461 kr. pr. kWh i 2020. Det samlede elsalg har for 2021 udgjort 6.430.971 mod
6.617.144 i 2020.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke interessentskabets finansielle stilling væsentligt.
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Årets drifstresultat blev et overskud på 3.096 t.kr. mod 3.532 t.kr. i 2020.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Uhre Windpower 2 I/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse
C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning vedrører salg af strøm. Salg af strøm indregnes i den periode, hvor strømmen leveres.
Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at
opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
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I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer mv.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Brugstid
20 år

Vindmøller

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer
Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.
Egenkapital
Udlodning til interessenter
Den samlede udlodning til interessenterne vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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Gældsforpligtelser

Note
1
2

2021

2020

7.535.619
-1.557.781

7.933.348
-1.513.839

5.977.838

6.419.509

-128.997
-2.753.112

-134.320
-2.753.112

3.095.729

3.532.077

645.154
-10.734

214.798
-13.424

3.730.149

3.733.451

Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Overføres til øvrige reserver

809.800
2.620.349
300.000

809.800
2.623.651
300.000

Disponeret i alt

3.730.149

3.733.451

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat

3
4

Administrationsomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Driftsresultat

5
6

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Aktiver
Note

2021

2020

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

31.925.691

34.678.803

Materielle anlægsaktiver i alt

31.925.691

34.678.803

Andelskapital Vindenergi

102.000

102.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

102.000

102.000

32.027.691

34.780.803

1.009.463
191.530
174.130

1.149.828
135.972
151.092

Tilgodehavender i alt

1.375.123

1.436.892

Andre værdipapirer og kapitalandele

5.233.116

4.578.534

Værdipapirer i alt

5.233.116

4.578.534

Likvide beholdninger

1.704.323

1.978.698

Omsætningsaktiver i alt

8.312.562

7.994.124

40.340.253

42.774.927

7

8

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
10 Andre tilgodehavender
11 Periodeafgrænsningsposter

Aktiver i alt
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Anlægsaktiver

Balance 31. december
Passiver
Note

2021

2020

58.305.600
4.575.000
29.887.100
-54.499.540

58.305.600
4.275.000
26.456.951
-48.830.940

38.268.160

40.206.611

12 Leverandører af varer og tjenesteydelser
Restudlodning til interessenter

47.293
2.024.800

462.836
2.105.480

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.072.093

2.568.316

Gældsforpligtelser i alt

2.072.093

2.568.316

40.340.253

42.774.927

Egenkapital
Indbetalinger af andele, 16.196 andele
Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse/reserve
Overført resultat
Udlodning til interessenter
Egenkapital i alt

Passiver i alt

13 Oplysninger om dagsværdi
14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
15 Eventualposter
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Gældsforpligtelser

Egenkapitalopgørelse

Virksom- Øvrige reserhedskapital
ver

I alt

58.305.600

3.975.000

23.833.300

-43.486.260

42.627.640

Udloddet udbytte

0

0

0

-4.534.880

-4.534.880

Henlagt af årets resultat

0

300.000

2.623.651

-809.800

2.113.851

58.305.600

4.275.000

26.456.951

-48.830.940

40.206.611

Udloddet udbytte

0

0

0

-4.858.800

-4.858.800

Henlagt af årets resultat

0

300.000

3.430.149

-809.800

2.920.349

58.305.600

4.575.000

29.887.100

-54.499.540

38.268.160

Egenkapital 1. januar 2021
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Egenkapital 1. januar 2020

Foreslået udbytte for
Overført reregnskabsåret
sultat
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Noter

6.617.145
870.946
445.257
0

7.535.619

7.933.348

1.083.168
133.875
18.550
36.153
3.220
163.382
45.937
66.546
6.950
0

1.110.688
54.264
12.035
32.910
3.683
167.032
28.006
72.271
6.950
26.000

1.557.781

1.513.839

0
6.920
3.966
25.028
30.000
0
0
6.650
0
256
8.585
47.592

4.498
8.799
16.512
17.872
30.500
-24.995
25.000
9.888
1.500
0
11.523
33.222

128.997

134.319

Produktionsomkostninger
Service
Bonus
Vedligeholdelse
Fællesomkostninger med mølle 3 og 4
Driftstilsyn
Driftsledelse
El-forbrug
Forsikring
Ejendomsskat
Småanskaffelser

3.

6.430.971
890.457
173.262
40.929

Nettoomsætning
Salg af el
Kompensation regulerkraft
Produktionstab
Kompensation Siemens PTX strøm

2.

2020

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Programmering, it, webhotel og mølleovervågning mv.
Småanskaffelser og vedligehold inventar mv.
Porto, gebyrer og porteføljeadministration
Revisorhonorar
Revisorhonorar, rest sidste år
Regnskabsmæssig assistance Power 2x
Administration, bogholderi
Konsulentassistance
Forsikringer
Ledelses- og mødeomkostninger mv.
Kontingenter, abonnementer og REMS/REMS Light
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1.

2021

Noter
2020

2.753.112

2.753.112

2.753.112

2.753.112

3.508
641.646

30.137
184.661

645.154

214.798

10.734

13.424

10.734

13.424

31/12 2021

31/12 2020

Kostpris 1. januar

55.062.233

55.062.233

Kostpris 31. december

55.062.233

55.062.233

Af- og nedskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger

-20.383.430
-2.753.112

-17.630.318
-2.753.112

Af- og nedskrivninger 31. december

-23.136.542

-20.383.430

31.925.691

34.678.803

Kostpris 1. januar

102.000

102.000

Kostpris 31. december

102.000

102.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december

102.000

102.000

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivning på vindmøller

5.

Andre finansielle indtægter
Udbytte porteføljeaktier
Kursregulering af værdipapirer

6.

Øvrige finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitutter

7.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi 31. december

8.

Andelskapital Vindenergi
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4.

2021

Noter

1.149.828

0
166.527
10.230
14.773

5.250
86.764
17.508
26.450

191.530

135.972

41.449
39.315
93.366

44.226
20.188
86.678

174.130

151.092

17.293
30.000

432.836
30.000

47.293

462.836

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat revisor

13.

1.009.463

Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte forsikringer
Forudbetalte kontingenter mv.
Forudbetalt servicekontrakt

12.

1.149.828

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Tilgodehavende hos Uhre Vindmøllelaug I/S
Tilgodehavende hos Uhre Windpoer 3 I/S

11.

1.009.463

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

10.

31/12 2020

Oplysninger om dagsværdi
Børsnoterede
aktier

Dagsværdi 31. december

5.233.116

Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen

14.

320.823

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen kendte.
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9.

31/12 2021

Noter
14.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

15.

Eventualposter
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BUDGET FOR 2022
(Ikke revideret)

Salg af el m.v. (16.196.000 kWh á 25 øre/kWh)
Tilskud 25 øre ( Rest 1.891.033 kWt.)
Driftsomkostninger inkl. service og garanti
Dækningsbidrag

kr.
Pr. andel

4.049
473
(1.522)
2.999

250
29
(94)
185

Administrationsomkostninger
Resultat før finansielle poster

(130)
2.870

(8)
177

Finansielle indtægter
Overskud

130
2.996

8
185

2.850
49
97
2.996

176
3
6
185

Der foreslås fordelt således:
Aconto udlodning til interessenter
Henlæggelse til renovering
Henlæggelse til reserve
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t.kr.
16.196 andele

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Per Nielsen

Flemming Andersen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-617654667859
IP: 188.228.xxx.xxx
2022-03-04 20:35:29 UTC

Sekretær
Serienummer: PID:9208-2002-2-708258383324
IP: 2.104.xxx.xxx
2022-03-06 16:43:05 UTC

Preben Tang Thomsen

Per Bjerke Hansen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-765253070891
IP: 83.94.xxx.xxx
2022-03-07 10:31:32 UTC

Forretningsfører
Serienummer: PID:9208-2002-2-076723220400
IP: 188.228.xxx.xxx
2022-03-07 16:40:23 UTC

Allan Toft Kristensen

Jan Madsbjerg

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-337568065002
IP: 87.56.xxx.xxx
2022-03-08 08:49:16 UTC

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-319839513615
IP: 188.228.xxx.xxx
2022-03-08 11:45:38 UTC

Kai Vium

Henning Jager Neldeberg

Næstformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-762803151387
IP: 178.157.xxx.xxx
2022-03-08 18:47:28 UTC

Statsautoriseret revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-783073252111
IP: 85.203.xxx.xxx
2022-03-09 04:20:02 UTC

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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