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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2013 - 
31.12.2013 for Vestforsyning A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med års-
regnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af koncernens 
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31.12.2013 samt af resultatet af koncernens og sel-
skabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 
regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse 
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-
kendelse.

Holstebro, den 23. april 2014

Direktion

Jørgen Udby
direktør

Bestyrelse

Nils Ulrik Nielsen  Arne Lægaard Bjarne Sørensen
formand næstformand

Bodil Dyrberg Pedersen Aage Juhl Jørgensen Jens Kristian Hedegaard

Jørgen Boelstoft Andersen Johnny Møller Klaus Frank Flæng

Finn Orvad Lasse Cummings Sønderborg
  Pedersen
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Til kapitalejerne i Vestforsyning A/S
Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet 
for Vestforsyning A/S for regnskabsåret 01.01.2013 - 
31.12.2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og 
noter for såvel koncernen som selskabet samt pen-
gestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet 
og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Revisors ansvar
Vores ansvar, er at udtrykke en konklusion om kon-
cernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores 
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og yderli-
gere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, 
at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisi-
onshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncern-
regnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 
udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er 
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af koncernens 
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31.12.2013 samt af resultatet af koncernens og sel-
skabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 
regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 i overensstem-
melse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel-
sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet 
og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys-
ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Kolding, den 23. april 2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Johnny Krogh Per Schøtt
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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 2013 2012 2011 2010 2009 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
Koncernens hoved- og nøgletal
Hovedtal
Nettoomsætning 657.004 616.485 519.327 498.751 441.761
Bruttoresultat 233.377 205.379 75.589 51.640 36.489
Driftsresultat 45.512 79.993 54.087 32.394 15.411
Resultat af finansielle poster (19.920) 35.203 (5.498) 5.356 5.636
Årets resultat 33.976 106.300 44.694 42.135 25.575
Samlede aktiver 2.156.643 2.050.162 1.822.462 1.569.453 1.427.966
Investeringer i materielle anlægsaktiver 186.662 234.384 336.132 203.655 121.636
Egenkapital 1.274.092 1.221.985 1.138.582 1.097.216 1.055.816

Nøgletal
Bruttomargin (%) 35,5 33,3 14,6 10,4 8,3
Egenkapitalens forrentning (%) 2,7 9,0 4,0 3,9 2,5
Soliditetsgrad (%) 59,1 59,6 62,5 69,9 73,9

Bruttoresultatet og dermed også nøgletallets brutto-
margin er ikke direkte sammenlignelige, idet der for 
årene
2009-2011 indgår såvel produktions- som distributi-
onsomkostninger i bruttoresultatet, mens det for årene 
2012 og 2013 alene er produktionsomkostningerne, der 
er medtaget i bruttoresultatet.

Hovedaktivitet
Vestforsyning A/S er moderselskab og varetager kon-
cernledelsen for hele Vestforsyning-koncernen.

Selskabet ejer koncernens domicilbygninger.

Koncernen består af moderselskabet Vestforsyning A/S 
med datterselskaber som vist i foranstående koncern-
diagram.

Idegrundlag og målsætning
Vestforsyning er en multiforsyningskoncern, der ejer, 
producerer, driver og leverer forsyningsydelser og 
udøver sideordnet virksomhed i tilknytning hertil.

Kerneopgaverne er indenfor produktion, distribution og 

levering af el, vand, varme, distribution og rensning af
spildevand, samt belysning og trafikanlæg. Som nye ker-
neopgaver er tilkommet produktion og distribution af 
biogas og heraf afledte råvarer.

Koncernen har det helt overordnede mål, at udnytte 
de horisontale stordriftsfordele som multiforsynings-
virksomhed.

Ydermere varetages el-handelsvirksomhed og el-trans-
missionsvirksomhed gennem associerede selskaber, og 
varmetransmissionsvirksomhed gennem administration 
og drift af fælleskommunal virksomhed. 

Koncernen udøver derudover salg af know how, ser-
viceydelser og energispareaktiviteter.

Koncernens strategi er, at kunne opretholde den hidti-
dige offensive udviklings- og vækststrategi med udgangs-
punkt i koncernens kerneaktiviteter indenfor ramme-
betingelserne for kommunalt ejede forsyningsselskaber.
Strategiplanen gennemgår en række basale emner for 
koncernen som anført på næste side.
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Det er vores mission:

Visionen er:

Vores værdigrundlag er at være:

Vore mål er at:

• At eje og drive en effektiv, miljøbevidst og innovativ multiforsyningsvirksomhed, med høj forsyningssik-
kerhed, god service og til konkurrencedygtige priser.

• At være en førende videns- og teknologibaseret multiforsyningsvirksomhed, som naturligt påkalder os 
vore kunders og omverdenens respekt for kvaliteten af vore leverancer og resultater indenfor forsyning, 
serviceleverancer, miljø og klima.

Serviceminded
Vi behandler kunderne individuelt, hurtigt, respektfuldt og kompetent.

Miljøbevidst
Vi tænker miljø- og klimapåvirkning ind i alle vore dispositioner.

Innovativ
Vi har modet og viljen til at afprøve muligheder.

Dialogbaseret
Vi skaber resultater gennem åben dialog og medinddragelse.

• Øge forsyningssikkerheden
• Effektivisere forsyningen
• Øge serviceleverancerne
• Forbedre miljøet og klimaet.

LEDELSESBERETNING
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Koncernen vil til stadighed udvikle den opbyggede infra-
struktur ved indførelse af ny teknologi og nye styrings-
former, med henblik på at nå vore mål.

I tilknytning til kerneopgaven vil der blive udviklet og 
leveret service- og rådgivningsopgaver, således at kun-
dernes efterspørgsel herpå til stadighed tilfredsstilles.

Som sideordnet aktivitet vil koncernen nyttiggøre den 
opsparede kapital og den tilstedeværende know how 
gennem salg og udvikling af nye aktiviteter.

Udviklingen af koncernens omsætning, forretningsområ-
der og services vil i nødvendigt omfang ske i samarbejde 
med andre, for at styrke koncernens markedsposition 
og indtjeningsevne, med det mål for øje til stadighed 
at højne kvaliteten, effektiviteten og produktiviteten i 
kerneydelserne.

Koncernen har som mål, at fremme bæredygtige energi- 
og miljøløsninger i egen og kundernes adfærd og tek-
nologivalg. Kunderne vil blive tilbudt kompetent service 
og rådgivning herom.

Som et led i strategiplanens implementering har hele 
organisationen været inddraget i at formulere de mål 
og handleplaner, som den enkelte funktion eller afdeling 
kunne bidrage med for at opfylde målene i planen.

Målene og handleplanerne er indgået som væsentlige 
elementer i budgetlægningsprocessen for 2013 og 2014. 
Opfølgningen på de enkelte mål for 2013 er nærmere 
omtalt i datterselskabernes årsrapporter, hvortil der 
henvises.

Vestforsynings bestyrelse har, i samarbejde med hoved-
aktionæren, udarbejdet en vækststrategi for koncernen. 
Det er herunder besluttet, målrettet at anvende en del 
af koncernens kapital, som i dag er placeret som passive 
investeringer, til at drive udviklingen gennem målrettede 
investeringer i bl.a. klima og miljø i lokalområdet.

Udgangspunktet for vækststrategien er taget i koncer-
nens styrkepositioner, holdt op mod de muligheder der 
er i samfundsudviklingen. Til implementering heraf er 
organisationen styrket ved ansættelse og omorganise-
ring med henblik på samling af kompetencer til at ana-
lysere og projektmodne udviklingstiltag på vedvarende 
energiformer, energirådgivning til koncernens kunder 
og nye serviceydelser.

Vestforsyning er stærk indenfor energi, miljø og klima, og 
der er et velfungerende landbrugserhverv i lokalområ-
det, der er et godt samarbejde med. Og da samfundsud-
viklingen går mod, at de fossile brændsler skal erstattes 
med biomasse, vind og evt. sol, er det nærliggende, at 
disse emneområder er i fokus i vækststrategien.

Koncernen råder allerede over faciliteterne: Maabjerg 
BioEnergy, brintproduktionsanlæg og fjernkøling, og en 
veludbygget og effektiv forsyning/infrastruktur, som er 
de faciliteter, som det nye “klimasamfund” uden fossile 
brændsler bygger videre på.

Det er hensigten, at disse initiativer skal skabe vækst 
både i Vestforsyning og i det øvrige lokale erhvervsliv, 
og medføre tilvækst af nye videns- og grønne arbejds-
pladser.
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Årets drift
Årets drift har i 2013 været præget af et stort aktivi-
tetsniveau som følge af udbygningen og renoveringen 
af infrastrukturerne.

Ligeledes er koncernens nye lagerhal i Nupark bygget 
i 2013. Den var klar til brug i slutningen af november, 
hvorfor der har været travlhed med at få foretaget ind-
retning, samt få flyttet varelageret, herunder også det 
som tidligere var “ude i byen”.

I 2013 er koncernen blevet omstruktureret. Den er nu 
opbygget i to divisioner, stadig med Vestforsyning A/S 
som koncernens moderselskab. Alle hovedaktiviteterne 
udøves gennem 2 divisioner, hvor alle forsyningsselska-
ber er samlet under selskabet Multiforsyning A/S og alle 
selskaber, som opererer på det frie marked, er samlet 
under selskabet Vestforsyning Erhverv A/S.

Maabjerg BioEnergy Drift A/S har i 2013 ikke produce-
ret som forventet. Dette har i høj grad været på grund 
af udfordringer omkring levering af råvarer. Som følge 
heraf blev der i foråret 2013 gennemført en struktur-
ændring. Den ændrede struktur medførte overtagelse af 
logistikopgaven fra leverandørforeningen, hvilket omfat-
ter overtagelse af lastbiler og logistiksystem til håndte-
ring af afhentning af gylle og returkørsel med afgasset 
gylle. Målet hermed er at få fyldt tankene på anlægget 
mere effektivt ved en tættere koordinering, hvor der 
ikke alene fokuseres på kørt afstand og forbrugt tid. 
Leverandørforeningen indtrådte samtidig som medejer 
af selskabet.

Disse tiltag har medført en stigende leverance til anlæg-
get i løbet af 2013 – stigningen har dog været lang-
sommere end forventet, og først i december blev de 
forventede leverancer nået. Der har således samlet set 
været en lavere produktion og afsætning end forventet 
i 2013, hvilket er den primære årsag til årets underskud.

Arbejdet med koncernens “organisatoriske it-projekt” er 
fortsat i året. Projektet danner rammen for koncernens 
fremtidige it-investeringer på både det tekniske, det 

administrative og det kunderelaterede område, baseret 
på en fælles platform for hele koncernen.

Koncernen har i 2013 fortsat opsætningen af fjernaflæ-
ste målere hos kunderne på alle forsyningsområder. De 
samlede investeringer i projektet er budgetteret til 89 
mio. kr. over årene 2011-2014. Målet for fjernaflæsningen 
er, at samtlige kunder skal være tilkoblet senest i 2014. 
På nuværende tidspunkt er ca. 70% fjernaflæste.

Koncernen har indgået aktør-aftaler med 130 hånd-
værksfirmaer, hvorved der gives tilskud til koncernens 
kunder i forbindelse med energibesparende investerin-
ger hos kunderne. Konceptet er blevet en stor succes, og 
resultaterne har oversteget forventningerne. Ordningen 
er siden blevet kopieret af flere forsyningsselskaber –
hvilket viser, at konceptet er helt rigtigt. Ordningen har 
medvirket til, at de samlede mål for energibesparelser 
er nået med god margin.
Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningerne for kon-
cernens datterselskaber.

Ledelse, organisation og personale
På det organisatoriske og personalemæssige område 
er året forløbet stabilt og godt. Vestforsyning har et 
relativt lavt sygefravær på 1,79 mod 1,57% sidste år 
(ekskl. langtidssyge).

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Koncernen har realiseret et overskud på 34 mio. kr., hvil-
ket af bestyrelsen anses for et tilfredsstillende resultat. 
Koncernens egenkapital er positivt påvirket med 18,1 
mio. kr. på grund af regulering af koncernens rentesik-
ringsaftaler, idet kapitalværdien af disse i 2013 er steget. 
Selskaberne forventer, at beholde disse rentesikrings-
aftaler i hele løbetiden, hvorfor det forventes, at den 
samlede negative kapitalværdi udlignes i takt med en 
stigende rente eller ved løbende afvikling af lånene.

Koncernen har i 2013 haft en samlet stigning i netto-
omsætningen til 657 mio. kr. Der er en stigning i vide-
refaktureringen af transmission af el mv. på 17 mio. kr.

LEDELSESBERETNING



11

ÅRSRAPPORT 2013

Omsætningen i koncernens serviceselskab er med 231 
mio.kr. på niveau med 2012. For det kommende år for-
ventes et aktivitetsniveau i de enkelte forretningsom-
råder svarende til 2013, idet de kommende år også 
vil være påvirket af strukturomlægninger og renove-
ringsplaner som følge af strategiplanerne for de enkelte 
forsyningsområder. For 2014 forventes derfor et resultat 
fra koncernens serviceselskab på samme niveau som i 
2013.

Taksterne for kunderne i koncernens forsyningsselska-
ber har haft en tilfredsstillende udvikling i 2013. En gen-
nemsnitsforbruger af el, vand, varme og spildevand har 
haft en stigning i den samlede udgift på 1,8%, af den del 
som Vestforsyning kan påvirke.

Koncernen har haft en tilfredsstillende udvikling i resul-
tatet af den primære drift.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved ind-
regning og måling.

Usædvanlige forhold, der har påvirket ind-
regning og måling
Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Forventet udvikling
Ledelsen forventer generelt en positiv udvikling i kon-
cernen med øget aktivitet og stigende omsætning i det 
kommende år til lidt over niveauet for 2013.

Et år med fuld kapacitetsudnyttelse i Maabjerg BioEner-
gy vil øge aktivitetsniveauet og omsætningen i 2014. For 
de øvrige forretningsområder forventes en stabilisering 
af omsætningen på 2013 niveau.

På de indtægtsregulerede og “hvile i sig selv” forret-
ningsområder forventes en stabil forbrugerprisudvikling, 
under forudsætning af, at der ikke sker påvirkninger fra 
udefrakommende tiltag.

LEDELSESBERETNING

Bestyrelsen for Vestforsyning



12

Miljømæssige forhold
Ledelsen vurderer, at koncernens aktiviteter målt i for-
hold til branchen udviser gode resultater i forhold til det 
eksterne miljø og ligger fint under, hvad myndighederne 
har af kravværdier hertil.

Koncernen har gennemført væsentlige miljøforbedrin-
ger i tilrettelæggelsen af infrastrukturen og i sin drift 
og produktion og er til stadighed aktivt involveret i 
yderligere forbedringer.

Koncernen er aktiv i påvirkning af kundernes adfærd 
gennem energi- og miljørådgivningstjenester, samt gen-
nem medvirken i konkrete energispareprojekter. Med 
etableringen af et samlet kundecenter er et af målene, 
at forstærke indsatsen i forhold til kundernes påvirkning 
af klimaet og miljøet.

Koncernens selskaber for varmeforsyning og elforsyning, 
som via lovgivningen hvert år er underlagt konkrete
krav til at gennemføre energibesparelser i forbrugerled-
det, har begge opfyldt målene for energibesparelser i 
2013, hvilket anses for meget tilfredsstillende.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Koncernen har ikke særlige forskningsaktiviteter.

Som det er beskrevet ovenfor indeholder koncernens 
strategiplan en innovativ tilgang til opgaveløsningen, med 
klare mål for bl.a. klima og miljøforbedringer, samt øgede 
serviceleverancer.

For at forfølge disse mål deltager Vestforsyning i en 
række udviklingsopgaver, hvoraf de mest betydningsfulde
er :
• Brint – produktion og anvendelse af brint som ener-

gibærer
• Biogas til transport – tankanlæg og omlægning af kon-

cernens driftsbiler til gasdrift
• Fjernkøling – demonstrationsanlæg i egne lokaler
• Solceller og andre vedvarende energiformer – etab-

lering af demonstrationsanlæg
• Vindmøller – etablering af vindmøller i lokalområdet
• MEC - etablering af bioethanol-anlæg i tilknytning til 

Maabjerg BioEnergy Drift A/S.

Arbejdet med etablering og efterfølgende drift af disse 
anlæg giver værdifuld erfaring og kompetence i orga-
nisationen. Disse kompetencer og erfaringer forventes 
fremadrettet at kunne bruges til udvikling af disse områ-
der til såvel nye forretningsområder for koncernen som 
til effektivisering og udvikling af forsyningerne.

LEDELSESBERETNING
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Maabjerg Energy Concept (MEC)
DONG Energy Maabjerg Energy Concept A/S og Lokal-
konsortiet for etablering af Maabjerg Energy Concept 
I/S, bestående af Vestforsyning A/S, Struer Forsyning 
Holding A/S og nomi I/S gik i sensommeren 2011 sam-
men om at stifte Konsortiet for etablering af Maabjerg 
Energy Concept I/S også kaldet “Konsortiet”.

Visionen bag Konsortiet er at lave en samlet bæredygtig 
energiløsning baseret på lokale og CO2 neutrale råvarer,
ved anvendelse af de seneste nye teknologier. Konsor-
tiet samtænker flere energi- (og forsynings) formål i 
et helhedsorienteret systemkoncept, hvor synergien 
mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt og med 
stor effektivitet.

Konceptet tilfredsstiller flere formål: Der produceres 
varme og el, biogas og transportbrændstof, og endelig 
udnyttes næringsstofferne til gødningsformål.

Konsortiet har opnået udviklingsstøtte fra Energitekno-
logisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), 
i perioden fra 23. februar 2012 til 30. juni 2013. I 2013 
er der modtaget tilsagn om støtte fra Erhvervsstyrelsens 
“Grøn omstillingsfond” for perioden 1. juli 2013 til 30. 
juni 2014.

Konsortiet besluttede i april 2012, på baggrund af 
resultaterne af analysefasen, at gå videre til næste fase 
“modningsfase 1”, som blev afsluttet i løbet af som-
meren 2013.

Resultaterne fra modningsfase 1 viste en forbedret pro-
jektøkonomi i forhold til analysefasen, og et investerings-
niveau på ca. 2,2 mia.kr. Investeringen omfatter opførelse 
af en bioethanolfabrik, en ombygning af Måbjergværket, 
en mindre udvidelse af Maabjerg BioEnergy, samt opgra-
deringsanlæg til VE – gas.

Modningsfasen blev afsluttet med en række anbefalinger, 
som omfattede undersøgelser af: et teknologiskifte til 
mixed fermentation, fortsatte effektiviseringsanalyser af 
ressourcestrømme, samt alternativ udnyttelse af rest-

produkter. På den baggrund besluttede Konsortiet at 
igangsætte ”modningsfase 2” omhandlende disse ele-
menter. Modningsfasen er planlagt afsluttet i løbet af 
sommeren 2014.

Lokalplanen for etablering af MEC er godkendt af Hol-
stebro byråd, ligesom miljøgodkendelserne er på plads.
Den sidste større udfordring, før der kan træffes endelig 
beslutning om etablering, er de politiske rammevilkår 
for anden generations bioethanol.

Konsortiet forventer, at være klar til at træffe en rea-
liseringsbeslutning i løbet af sommeren 2014, under 
forudsætning af, at de politiske rammevilkår er på plads.

Redegørelse for samfundsansvar
Politikker for samfundsansvar
Vestforsyning har på nuværende tidspunkt ikke en deltal-
jeret nedskrevet CSR politik, men selskabet har alligevel 
en række CSR fokusområder, som gennemstrømmer 
hele koncernen bl.a. igennem selskabets værdigrundlag 
og målsætninger.

I Vestforsyning koncernen er der især følgende CSR 
områder i fokus:
• Miljø- og klimapåvirkning
• Medarbejdersikkerhed og -sundhed
• Etisk ansvar

LEDELSESBERETNING
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CSR - Omsættelse til handling
Miljø- og klimapåvirkning
I Vestforsyning koncernen er miljøet i absolut fokus. 
Derfor gøres der meget for, at Vestforsynings kunder 
reducerer energiforbruget, således at både kunderne 
og miljøet spares for unødvendige omkostninger.

Vestforsyning har organiseret sin energispareindsats, så 
lokalsamfundet får mest muligt ud af aktiviteten. Det 
udførende led er således en aktørkreds på 130 lokale 
håndværksvirksomheder, som Vestforsyning har sam-
let og løbende opkvalificerer gennem informations- og 
uddannelsestiltag. Forbrugerne modtager tilskud for de 
energibesparelser, som realiseres i den enkelte husstand, 
og får dermed glæde af både tilskuddet til investeringen 
og den besparelse på energiregningen, som investerin-
gen skaber.

Herudover sikrer konstruktionen med aktørkredsen, at 
lokalsamfundet tilføres ekstra omsætning og arbejds-
pladser.

Ligeledes foretages der også store enkeltinvesteringer. 
I 2012 blev Maabjerg BioEnergy Drift A/S star tet, og 
det giver en samlet årlig CO2 besparelse på 53.000 
tons. Derudover er udledningen af fosfor og kvælstof 
til vandmiljøet reduceret.

Endvidere er der indskudt kapital i Maabjerg Energy 
Concept. Hvis det bliver en realitet, vil det medføre 
en stor positiv effekt på klimaet. Herunder en CO2 

reduktion på 264.000 tons årligt samt en nyttiggørelse 
af næringsstoffer, herunder fosfor.

Vestforsynings miljøpolitik sikrer, at driften tilrettelægges 
med en effektiv udnyttelse af energi og materialer ved 
brug af vedvarende ressourcer, minimering af miljøska-
delige stoffer og affald, ved genbrug, og ved en sikker 
og ansvarlig bortskaffelse af restaffald.

Medarbejdersikkerhed og -sundhed
Medarbejderne er en meget stor ressource for Vest-

forsyning, hvorfor der gøres meget for deres sikkerhed 
og sundhed. Fra personalepolitikken kan fremhæves, at 
Vestforsyning årligt gennemfører en trivselsundersø-
gelse blandt medarbejderne med det formål, at give de 
enkelte afdelinger et redskab til løbende forbedring af 
arbejdsmiljøet.

Yderligere har Vestforsyning tegnet sundhedsforsikring 
for medarbejderne og vedtaget en seniorpolitik, med 
henblik på fastholdelse af ældre medarbejdere. For at 
tilskynde til den generelle sundhed tilbydes der endvi-
dere varieret mad- og frugtordning.

Ligeledes afholdes med faste mellemrum førstehjælps-
kurser for alle medarbejdere, ligesom der er investe-
ret i hjer testar tere, som er placeret således, at de kan 
komme medarbejdere og kunder til hjælp.

Etisk ansvar
Indkøbspolitikken foreskriver, at leverandører respek-
terer miljøet og menneskerettigheder, og at omgangen 
med leverandører foregår på en måde, der er etisk 
forsvarlig, gennemsigtig og sikrer en saglig vurdering af 
ydelser, pris og kvalitet. Konkurrenceudsættelse i form 
af offentlige udbud og optagning af alternative tilbud 
anvendes derfor i videst mulig udstrækning.

Den finansielle styringspolitik stiller krav om, at alle inve-
steringer i aktier lever op til reglerne i UN-PRI og Global 
Compact, ligesom investeringsforeningerne foretager 
en etisk screening via anerkendte samarbejdspartnere.

LEDELSESBERETNING
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Omsætning af politikker til handling
Kønssammensætning i ledelsen og bestyrelsen
Folketinget vedtog i december 2012, at store virksom-
heder skal opstille måltal for andelen af det underre-
præsenterede køn i det øverste ledelsesorgan.

For Vestforsyning er dette ikke muligt på samme måde, 
som det ville være for andre privatejede virksomhe-
der, idet selskabets øverste ledelse, i stor udstrækning 
afhænger af kommunalvalget, konstituering og kom-
munens valg af bestyrelsesmedlemmer, samt valgene 
til forbruger- og medarbejderrepræsentation. Dermed 
har Vestforsyning ikke direkte indflydelse på kønssam-
mensætningen i bestyrelsen.
Vestforsynings forbrugere m/k, er blevet opfordret til 
at lade sig opstille til kandidater som forbrugerrepræ-
sentanter via annoncering i trykte lokale medier og 
hjemmesiden.

Rekruttering efter kvindelige medarbejderrepræsen-
tanter til selskabets bestyrelse er sket via opfordring 
fra Samarbejdsudvalget. Der var to kvindelige medar-
bejdere, der lod sig opstille, ud af 6 kandidater. Der er 
3 medarbejdervalgte i bestyrelsen. De to kvindelige 
kandidater opnåede dog ikke tilstrækkeligt stemmeantal 
for at kunne besætte bestyrelsesposterne. Der er valg 
til bestyrelsen igen i 2017.

Forventninger til fremtidige tiltag
Koncernen har, i perioden fra sin stiftelse i 2001 og frem 
til 2008, gennemgået store strukturelle, organisatori-
ske og personalemæssige omstruktureringer, samtidig 
med at perioden har været præget af en stor vækst i 
omsætningen.

Fra 2009 er koncernen gået ind i en mere stabil fase på 
sine oprindelige kerneområder, hvor yderligere vækst 
og udvikling vil ske som led i forretningsmodning af 
nye tiltag i relation til kerneydelserne eller som led i 
ændrede rammevilkår.

Der foreligger nu langsigtede strukturplaner for alle 
koncernens kerneaktiviteter, der beskriver udviklingen 

i infrastrukturen i de næste 20 til 25 år.

Strukturplanernes basis udgøres af omfattende tilstands-
vurderinger af hele infrastrukturen, samt analyser, vurde-
ringer og prioriteringer af de mest økonomisk optimale 
løsninger ud fra koncernens målsætninger.

Strukturplanerne medvirker dermed til at skabe en ens-
ar tet infrastruktur, forsyningssikkerhed og miljøstandard 
i hele forsyningsområdet, og der er således tilvejebragt 
et optimalt samlet beslutningsgrundlag for udbygningen 
af infrastrukturen for en meget lang periode.

Med en velovervejet investerings-, renoverings- og 
driftsstrategi i strukturplanerne forventes det, at tarif-
fen på alle forsyningsområder kan holdes stabil og på 
et attraktivt niveau i årene fremover, selv om struktur-
planerne indeholder forbedringer af forsyningssikker-
heden, en højere klima- og miljøstandard, samt øgede 
serviceleverancer.

Tiltagene på de nye kerneområder, som følge af vækst-
strategien, har medført og vil medføre en udvidelse af 
koncernens aktivitetsniveau og omsætning i de kom-
mende år. Maabjerg BioEnergys idriftsættelse medio 
2012 har allerede medført en stigende omsætning, som 
forventes at stige yderligere i 2014, ligesom aktiviteterne 
indenfor vindenergi og ikke mindst en forventet reali-
sering af MEC, vil betyde en udvidelse af koncernens 
aktivitetsniveau og omsætning på mellemlangt sigt.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt 
forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

LEDELSESBERETNING
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Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C 
(stor).

Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter 
samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en 
tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-
nomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden 
som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forplig-
telsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre-
vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at 
de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter Vestforsyning A/S (moder-
virksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virk-
somheder), som kontrolleres af modervirksomheden 
(jf. foranstående koncernoversigt). Kontrol opnås ved, 
at moderselskabet enten direkte eller indirekte ejer 
mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden 
måde kan udøve eller rent faktisk udøver bestemmende 
indflydelse. 

Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte 
besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne 
og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, 
betragtes som associerede virksomheder.

Endvidere betragtes virksomheden, hvor ejerande-
len er betydelig, men mindre end 20 %, tillige som en 
associeret virksomhed, hvis selskabet har en betydelig 
indflydelse såvel driftsmæssigt som finansielt på den 
pågældende virksomhed.

Konsolideringsprincipper
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af årsrap-
porter for Vestforsyning A/S og dets dattervirksomhe-
der. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sam-
menlægning af regnskabsposter af ensartet karakter.  Ved 
konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne 
indtægter og omkostninger, interne mellemværender 
og udbytter samt fortjenester og tab ved dispositioner 
mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, 
der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i 
overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomheder-
nes regnskabsposter 100 %. Minoritetsinteressernes 
forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiverne 
præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resul-
tatopgørelsen og balancen.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den 
forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes netto-
aktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes 
i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelsestids-
punktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede 
virksomheder indregnes i den konsoliderede resultat-
opgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og 
afviklingstidspunktet.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelses-
metoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders iden-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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tificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi 
på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning 
af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte 
omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i for-
bindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skat-
teeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for 
den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de over-
tagne aktiver og forpligtelser indregnes under immateri-
elle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultat-
opgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, 
dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ 
goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling 
i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen 
som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i 
resultatopgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling 
realiseres.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af 
dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem 
salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabs-
mæssige værdi af nettoaktiverne på henholdsvis afhæn-
delses- og afviklingstidspunktet, inklusive ikke afskrevet 
goodwill samt forventede omkostninger til salg eller 
afvikling.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første 
indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed 
valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omreg-
nes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, 
der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen 
på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, 
indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. 
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes 
til historiske kurser.

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der 
er selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne 
til gennemsnitlige valutakurser for månederne, som ikke 

afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser.

Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakur-
ser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenland-
ske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyn-
delse til balancedagens valutakurser samt ved omregning 
af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balance-
dagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. 
Kursregulering af mellemværender med selvstændige 
udenlandske dattervirksomheder, der anses for en del 
af den samlede investering i den pågældende dattervirk-
somhed, indregnes direkte på egenkapitalen.

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der 
er integrerede enheder, omregnes monetære aktiver 
og forpligtelser til balancedagens kurs. Ikke-monetære 
aktiver og forpligtelser omregnes til kursen på anskaffel-
sestidspunktet eller på tidspunktet for eventuelle efter-
følgende op- eller nedskrivninger. Resultatopgørelsens
poster omregnes til gennemsnitlige valutakurser for 
månederne, idet poster afledt af ikke-monetære akti-
ver og forpligtelser dog omregnes til historiske kurser 
gældende for de pågældende ikke-monetære poster.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indreg-
ning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi.  
Afledte finansielle instrumenter indregnes under hen-
holdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumen-
ter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 
for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en 
indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen 
sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv 
eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumen-
ter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for 
sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på 
egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, 
indregnes de akkumulerede ændringer som en del af 
kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder 
betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, 
indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatop-
gørelsen som finansielle poster.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instru-
menter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer 
i selvstændige udenlandske datter- eller associerede 
selskaber, indregnes direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter vederlag eksklusive moms 
og afgifter for leverede ydelser i regnskabsåret.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i 
nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, 
hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det 
i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden). 

Årets udvikling i den takstmæssige over- eller under-
dækning indregnes i nettoomsætningen. Saldo for den 
takstmæssige over- eller underdækning optages som en 
særskilt post i balancen.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte omkost-
ninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I 
produktionsomkostninger indregnes omkostninger til 
råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale samt 
afskrivninger på produktionsanlæg.

Produktionsomkostninger vedrørende igangværende 
arbejder for fremmed regning indregnes på tidspunktet 
for deres afholdelse.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte 
omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætnin-
gen, herunder omkostninger til drift af anlæg, personale 
beskæftiget med produktion, drift og vedligeholdelse 
af anlæg samt afskrivninger på produktionsanlæg og 
maskiner.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, 
der afholdes til ledelse og administration af koncernen, 
herunder omkostninger til det administrative personale 
og ledelsen samt lokaleomkostninger, kontorholdsom-
kostninger og afskrivninger.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær 
karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af 
sekundær karakter set i forhold til virksomhedens 
hovedaktivitet.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomhe-
der omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte 
associerede virksomheders resultat efter eliminering af 
interne avancer og tab.

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver
Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver, omfatter 
afkast i form af renter, udbytte o.l. af finansielle anlægs-
aktiver, der ikke er kapitalandele i tilknyttede eller asso-
cierede virksomheder.

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter 
o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtæg-
ter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-
knyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, 
amortisering af finansielle indtægter samt godtgørelser 
under acontoskatteordningen mv.

Nedskrivning af finansielle aktiver
Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter nedskrivning 
af finansielle aktiver, der ikke løbende måles til
dagsværdi.
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Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkost-
ninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknytte-
de virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, 
gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering 
af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskat-
teordningen mv.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring 
af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på 
egenkapitalen med den del, der kan henføres til poste-
ringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resul-
tatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære 
resultat, henføres hertil, mens den resterende del hen-
føres til årets ordinære resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende 
aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt 
acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balance-
orienterede gældsmetode af alle midler tidige forskelle 

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 
af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af 
aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 
anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af frem-
førselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes 
i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at 
kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skat-
teforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Moderselskabet er sambeskattet med dets skattepligtige 
danske datterselskaber. Den aktuelle danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i 
forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling 
med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag 
af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives 
ikke på grunde eller på anlæg under opførelse. Mod-
tagne investeringsbidrag passiveres og indtægtsføres 
over produktions- og distributionsanlæggets skønnede 
middellevetid.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til 
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er 
klar til at blive taget i brug. 

Finansielle omkostninger på lån til finansiering af fremstil-
ling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, 
såfremt de vedrører fremstillingsperioden.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af for-
ventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstider :

Bygninger 10-30 år
Produktions- og distributionsanlæg 15-75 år
Investeringsbidrag (gæld) 20-30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under hen-
holdsvis produktionsomkostninger, distributionsomkost-
ninger og administrationsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindings-
værdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-
sige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægs-
aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes 
i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og 
måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). 
Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til 
den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regn-
skabsmæssige indre værdi.

I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel 
af virksomhedernes resultat efter eliminering af ureali-
serede koncerninterne fortjenester.

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-
somheder indregnes og måles efter den indre værdis 
metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapi-
talandelene i balancen måles til den forholdsmæssige 
andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.

I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel 
af virksomhedernes resultat efter eliminering af ureali-
serede koncerninterne fortjenester.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med 
negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og 
et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder 
nedskrives med moderselskabets andel af den negative 
indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. 
Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi 
overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende 
beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang moder-
virksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til 
at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder overføres i forbindelse 
med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskriv-
ning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Over- og underdækninger
Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning 
indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og til-
godehavender med modpostering i resultatopgørelsen 
under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som 
virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve 
i kommende års takster målt til nutidsværdi. Udgangs-
punktet for opgørelsen er indeværende og tidligere 
års opgørelse af faktiske indtægter og omkostninger i 
forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, 
som virksomheden har opgjort pr. balancedagen i hen-
hold til Elforsyningsloven, Varmeforsyningsloven samt 
Bekendtgørelsen om prisloftregulering i vandsektoren.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre kapitalandele indregnes og måles til dagsværdi, 
hvis denne kan skønnes, eller alternativt til forholdsmæs-
sig andel af nominel selskabskapital eller til kostpris.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-
metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 
lavere.

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer 
omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesom-
kostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres 
som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at 
effektuere salget.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til 
salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. 
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden 
og de samlede forventede indtægter på det enkelte 
igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden for det 
enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet 
mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale 
budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projekter, 
hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grund-
lag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afslut-
tede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det 
enkelte projekt.

Såfremt salgsværdien af en entreprisekontrakt ikke kan 
opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede
omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis 
denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen 
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig 
af, om nettoværdien, opgjort som salgssummen med fra-
drag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnå-
else af kontrakter samt finansieringsomkostninger ind-
regnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel 
skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acon-
toskat.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-
gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles 
til kostpris.

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfat-
ter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der 
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger 
og bankindeståender.

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 
måles til nettorealisationsværdi, der svarer til nutids-
værdien af de forventede udbetalinger fra de enkelte 
pensionsordninger o.l.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midler tidige forskelle 
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi 
af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 
anvendelse af det enkelte aktiv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld 
måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, 
der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af 
afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 
prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, 
at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og 
den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes 
i resultatopgørelsen over låneperioden som en finan-
siel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes 
metode.

Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver 
indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på 
tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien 
af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning 
måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. For-
skellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi 
af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over 
kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning.

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler 
indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingpe-
rioden.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kost-
pris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel 
skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt 
acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser 
omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter-
følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles 
til kostpris.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres 
efter den indirekte metode og viser pengestrømme 
vedrørende drift, investeringer og finansiering samt kon-
cernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der 
er ikke udarbejdet særskilt pengestrømsopgørelse for 
moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrøms-
opgørelsen for koncernen.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder 
vises separat under pengestrømme vedrørende inve-
steringsaktiviteter. I pengestrømsopgørelsen indregnes 
pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra 
anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende 
solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres 
som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante drifts-
poster, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter 
omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 
virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af imma-
terielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter 
omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 
koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet her-
med, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld
og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede 
værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af
kortfristet bankgæld.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings
“Anbefalinger & Nøgletal 2010”.

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker

Bruttomargin (%) Bruttoresultat x 100 Virksomhedens griftmæssige gearing
  Nettoomsætning

Egenkapitalens forrentning (%) Årets resultat ekskl. minoriteter x 100 Virksomhedens forrentning af
  Gns. egenkapital ekskl. minoriteter den kapital, som ejerne har investeret
   i virksomheden.

Soliditetsgrad (%) Egenkapital ekskl. minoriteter x 100 Virksomhedens finansielle styrke.
  Samlede aktiver
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2013 

  2013 2012
 Note t.kr. t.kr.  ________ ________ ________

Nettoomsætning 1 657.004 616.485
Produktionsomkostninger 3, 4 (423.627) (411.106)  ________ ________
Bruttoresultat   233.377 205.379

Distributionsomkostninger 3, 4 (157.452) (105.365)
Administrationsomkostninger 2, 3, 4 (22.120) (15.529)
Andre driftsindtægter  1.279 1.198
Andre driftsomkostninger  (9.572) (5.690)  ________ ________
Driftsresultat   45.512  79.993

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder   (2.512)  (6.365)
Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver  (351) 46.165
Andre finansielle indtægter  9.593 8.228
Nedskrivning af finansielle aktiver  (6.126) 0
Andre finansielle omkostninger  (20.524) (12.825)  ________ ________
Resultat af ordinære aktiviteter før skat  25.592 115.196

Skat af ordinært resultat 5 4.009 (16.008)  ________ ________
Koncernens resultat  29.601 99.188  ________ ________

Minoritetsinteressers andel af resultatet  4.375 7.112  ________ ________

Årets resultat  33.976 106.300  ________ ________  ________ ________

Forslag til resultatdisponering
Øvrige reserver  18.722 49.822
Overført resultat  15.254 56.478  ________ ________
  33.976 106.300  ________ ________
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KONCERNENS BALANCE PR. 31.12.2013

  2013 2012
 Note t.kr. t.kr.  ________ ________ ________

Grunde og bygninger  152.901 131.035
Produktionsanlæg og maskiner  1.351.148 1.297.809
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  37.149 20.906
Indretning af lejede lokaler  2.074 2.214
Materielle anlægsaktiver under udførelse  57.177 69.167  ________ ________
Materielle anlægsaktiver 6 1.600.449 1.521.131  ________ ________

Kapitalandele i associerede virksomheder  47.570 58.748
Andre værdipapirer og kapitalandele  43.179 46.449
Deposita  18 18  ________ ________
Finansielle anlægsaktiver 7 90.767 105.215  ________ ________

Anlægsaktiver  1.691.216 1.626.346  ________ ________

Råvarer og hjælpematerialer  12.143 10.650  ________ ________
Varebeholdninger  12.143 10.650  ________ ________

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  34.606 27.680
Igangværende arbejder for fremmed regning 8 889 1.237
Andre tilgodehavender  39.416 30.429
Tilgodehavende selskabsskat  79 0
Reguleringsmæssige underdækninger  7.891 16.737
Periodeafgrænsningsposter  22.339 30.416  ________ ________
Tilgodehavender  105.220 106.499  ________ ________

Andre værdipapirer og kapitalandele  156.953 176.738  ________ ________
Værdipapirer og kapitalandele  156.953 176.738  ________ ________

Likvide beholdninger  191.111 129.929  ________ ________

Omsætningsaktiver  465.427 423.816  ________ ________

Aktiver  2.156.643 2.050.162  ________ ________  ________ ________
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KONCERNENS BALANCE PR. 31.12.2013

  2013 2012
 Note t.kr. t.kr.  ________ ________ ________

Virksomhedskapital  10.936 10.936
Øvrige reserver  691.552 656.038
Overført overskud eller underskud  571.604 555.011  ________ ________
Egenkapital  1.274.092 1.221.985  ________ ________

Minoritetsinteresser 9 15.348 5.449  ________ ________

Hensættelser til pensioner o.l.  983 1.088
Udskudt skat 10 22.941 20.873  ________ ________
Hensatte forpligtelser  23.924 21.961  ________ ________

Gæld til realkreditinstitutter  587.261 512.564
Bankgæld  16.500 0
Finansielle leasingforpligtelser  2.700 0
Reguleringsmæssige overdækninger  0 10.852
Anden gæld  3.525 0  ________ ________
Langfristede gældsforpligtelser 11 609.986 523.416  ________ ________

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 11 33.049 28.562
Bankgæld  30.412 28.666
Reguleringsmæssige overdækninger  7.457 19.443
Leverandører af varer og tjenesteydelser  66.588 97.929
Gæld til associerede virksomheder  0 47
Anden gæld 12 86.392 101.930
Periodeafgrænsningsposter  9.395 774  ________ ________
Kortfristede gældsforpligtelser  233.293 277.351  ________ ________

Gældsforpligtelser  843.279 800.767  ________ ________

Passiver  2.156.643 2.050.162  ________ ________  ________ ________

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser  14
Eventualforpligtelser 15
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KONCERNENS EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2013

   Overført
   overskud
 Virksomheds- Øvrige eller
 kapital reserver underskud I alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. __________ __________ __________ __________

Egenkapital primo 10.936 656.038 555.011 1.221.985
Værdireguleringer 0 16.792 1.786 18.578
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 (447) (447)
Årets resultat 0 18.722 15.254 33.976 __________ __________ __________ __________

Egenkapital ultimo 10.936 691.552 571.604 1.274.092 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

I henhold til særlovgivning for forsyningsselskaber er øvrige reserver bundet i koncernen og kan ikke udloddes.
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KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2013

  2013 2012
 Note t.kr. t.kr.  ________ ________ ________

Driftsresultat  45.512 79.993
Af- og nedskrivninger  106.145 82.862
Andre hensatte forpligtelser  (105) 213
Regulering af over- og underdækning  (13.992) (17.494)
Ændringer i arbejdskapital 13 (21.929) (16.456)  ________ ________
Pengestrømme vedrørende primær drift  115.631 129.118  ________ ________

Betalte finansielle omkostninger  (9.496) (4.597)
Refunderet/(betalt) selskabsskat  27 473  ________ ________
Pengestrømme vedrørende drift  106.162 124.994  ________ ________

Køb mv. af materielle anlægsaktiver  (181.566) (235.471)
Salg af materielle anlægsaktiver  1.199 1.237
Køb af finansielle anlægsaktiver  0 (15.800)
Salg af finansielle anlægsaktiver  0 54.794
Modtagne udbytter  4.284 1.565
Modtagne afdrag  806 1.134  ________ ________
Pengestrømme vedrørende investeringer  (175.277) (192.541)  ________ ________

Optagelse af lån  164.911 394.035
Afdrag på lån mv.  (65.702) (37.151)
Kontant kapitalforhøjelse  9.557 3.500  ________ ________
Pengestrømme vedrørende finansiering  108.766 360.384  ________ ________

Ændring i likvider  39.651 292.837

Likvider primo  278.001 (13.538)
Valutakursreguleringer af likvider  0 (1.298)  ________ ________
Likvider ultimo  317.652 278.001  ________ ________  ________ ________

Likvider ultimo sammensætter sig af:
Likvide beholdninger  191.111 129.929
Værdipapirer  156.953 176.738
Kortfristet gæld til banker  (30.412) (28.666)  ________ ________
Likvider ultimo  317.652 278.001  ________ ________  ________ ________



KONCERNENS NOTER

  2013 2012
  t.kr. t.kr.   ________ ________

1. Nettoomsætning
Salg af forsyningsrelaterede ydelser  473.867 422.523
Regulering af takstmæssige over-/underdækninger  13.992 17.494
Anden omsætning  169.145 176.468  ________ ________
  657.004 616.485  ________ ________

Elforsyning  121.269 104.178
Varmeforsyning  261.768 201.799
Vandforsyning  17.025 30.669
Rensning af spildevand  87.797 103.371
Gadebelysning  18.649 17.889
Entreprenørvirksomhed mv.  148.384 155.609
Ikke fordelt  2.112 2.970  ________ ________
  657.004 616.485  ________ ________

2. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
Lovpligtig revision  849 819
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed  114 121
Skatterådgivning  148 101
Andre ydelser  494 343  ________ ________
  1.605 1.384  ________ ________

3. Personaleomkostninger
Gager og lønninger  62.931 59.077
Pensioner  7.809 7.475
Andre omkostninger til social sikring  1.094 1.039
Andre personaleomkostninger   (158) 0  ________ ________
  71.676 67.591  ________ ________

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere  133 129  ________ ________
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  Ledelses- Ledelses-
  vederlag vederlag
  2013 2012
  t.kr. t.kr.  ________ ________

Samlet for ledelseskategorier  2.532 2.448  ________ ________
  2.532 2.448  ________ ________

4. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver  94.440 75.637
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver  11.705 7.225  ________ ________
  106.145 82.862  ________ ________

5. Skat af ordinært resultat
Ændring af udskudt skat  (1.747) 16.008
Effekt af ændrede skattesatser  (2.262) 0  ________ ________
  (4.009) 16.008  ________ ________
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  Produktions- Andre anlæg, Indretning
 Grunde og anlæg og  driftsmateriale af lejede
 bygninger maskiner og inventar lokaler
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. __________ __________ __________ __________

6. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo 155.155 2.182.777 29.510 4.793
Overførsler 68 67.439 827 0
Tilgange 25.801 80.697 22.717 270
Afgange (36) (17.747) (1.872) 0 __________ __________ __________ __________

Kostpris ultimo 180.988 2.313.166 51.182 5.063 __________ __________ __________ __________

Af- og nedskrivninger primo (24.120) (884.968) (8.604) (2.579)
Årets afskrivninger (3.980) (83.379) (6.671) (410)
Tilbageførsel ved afgange 13 6.329 1.242 0 __________ __________ __________ __________

Af- og nedskrivninger ultimo (28.087) (962.018) (14.033) (2.989) __________ __________ __________ __________

Regnskabsmæssig værdi ultimo
 152.901 1.351.148 37.149 2.074 __________ __________ __________ __________

Ikke ejede aktiver 0 0 4.760 0 __________ __________ __________ __________
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    Materielle
    anlægsaktiver
    under udførelse
    t.kr.    __________

6. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo     69.167
Overførsler     (69.167)
Tilgange     57.177
Afgange     0    __________

Kostpris ultimo     57.177    __________

Af- og nedskrivninger primo     0
Årets afskrivninger     0
Tilbageførsel ved afgange     0    __________

Af- og nedskrivninger ultimo     0    __________

Regnskabsmæssig værdi ultimo     57.177    __________

Ikke ejede aktiver     0    __________

 Kapitalandele Andre værdi-
 i associerede papirer og
 virksomheder kapitaldele Deposita
 t.kr. t.kr. t.kr.  __________ __________ __________

7. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo 59.564 10.227 18
Overførsler (659) 0 0
Afgange 0 (1.568) 0  __________ __________ __________

Kostpris ultimo  58.905 8.659 18  __________ __________ __________

Opskrivninger primo (816) 36.222 0
Afskrivninger på goodwill (1.334) 0 0
Andel af årets resultat (736) 0 0
Andre reguleringer (8.449) (1.758) 0
Tilbageførsel ved afgange 0 56 0  __________ __________ __________

Opskrivninger ultimo (11.335) 34.520 0  __________ __________ __________

Regnskabsmæssig værdi ultimo 47.570 43.179 18  __________ __________ __________

Kapitalandele i associeret virksomhed omfatter:
Scanenergi A/S, Herning, ejerandel 15,2%
Konsortiet for etablering af Maabjerg Energy Concept I/S, Holstebro, ejerandel 32,15%.
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Andre kapitalandele omfatter:
Scanenergi Elsalg A/S, Herning, ejerandel 13,4%
Vestjyske Net 60 kV, Herning, ejerandel 10,43%
  2013 2012
  t.kr. t.kr.   ________ ________

8. Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning  889 1.237  ________ ________
  889 1.237  ________ ________

9. Minoritetsinteresser
Årets bevægelser består dels af andele i årets resultat, reguleringer vedrørende 
enteswap samt kapitaludvidelse.

10. Udskudt skat
Immaterielle anlægsaktiver   0 667
Materielle anlægsaktiver  28.626 19.603
Finansielle anlægsaktiver  531 603
Fremførbare skattemæssige underskud  (6.216) 0  ________ ________
  22.941 20.873  ________ ________

Opgjort udskudt skatteaktiv på 503.593 t.kr. er ikke indregnet i balancen pr. 31.12.2013.

 Forfald Forfald Forfald
 inden for 12 inden for 12 efter 12
 måneder måneder måneder Restgæld
 2013 2012 2013 efter 5 år
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. ________ _______ ________ ________

11. Langfristede gældsforpligtelse
Gæld til realkreditinstitutter 32.286 28.562 587.261 478.702
Bankgæld 0 0 16.500 0
Finansielle leasingforpligtelser 763 0 2.700 151
Anden gæld 0 0 3.525 0 ________ _______ ________ ________
 33.049 28.562 609.986 478.853 ________ _______ ________ ________
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  2013 2012
  t.kr. t.kr.   ________ ________

12. Anden gæld
Moms og afgifter  22.985 14.024
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.  481 0
Feriepengeforpligtelser  10.432 10.489
Afledte finansielle instrumenter  23.775 49.132
Andre skyldige omkostninger  28.719 28.285  ________ ________
  86.392 101.930  ________ ________

Andre skyldige omkostninger består blandt andet af takstmæssig overdækning for 19.443 t.kr.

13. Ændring i arbejdskapital
Ændring i varebeholdninger  (1.493) 0
Ændring i tilgodehavender  (7.488) (17.628)
Ændring i leverandørgæld mv.  (12.948) 1.172  ________ ________
  (21.929) (16.456)  ________ ________

14. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb  283 592  ________ ________

15. Eventualforpligtelser
Moderselskabet har stillet selvskyldnerkaution for datterselskaberne: Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning
Erhverv A/S, Vestforsyning Belysning A/S samt Danish Energy and Environmental Center A/S’ bankforbindelse.
Bankgæld i de nævnte datterselskaber udgør 0 t.kr. pr. 31.12.2013.

Moderselskabet har stillet selvskyldnerkaution begrænset til 20.546 t.kr. for Scanenergi A/S’ bankforbindelse.

Vestforsyning Net A/S har afgivet selvskyldnerkaution (efterkaution) begrænset til 13.795 t.kr. for Scanenergi
Elsalg A/S’ bankforbindelse.

Der er indgået aftale om varmeleverancer til og med 2030.

Herudover er det kun almindelige forpligtigelser vedrørende lejemål.
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  2013 2012
 Note t.kr. t.kr.  ________ ________ ________

Nettoomsætning 1 10.142 9.250
Produktionsomkostninger 3 (4.542) (4.572)  ________ ________
Bruttoresultat  5.600 4.678  ________ ________

Distributionsomkostninger  (55) (30)
Administrationsomkostninger 2 (5.949) (4.727)  ________ ________
Driftsresultat  (404) (79)  ________ ________

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder  34.964 99.235
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  1.129 6.651
Andre finansielle indtægter 4 2.540 2.263
Andre finansielle omkostninger 5 (3.521) (4.184)  ________ ________
Resultat af ordinære aktiviteter før skat  34.708 103.886  ________ ________

Skat af ordinært resultat 6 (732) 2.414  ________ ________

Årets resultat  33.976 106.300  ________ ________  ________ ________

Forslag til resultatdisponering
Øvrige reserver  7.061 19.766
Overført resultat  26.915 86.534  ________ ________
  33.976 106.300  ________ ________
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  2013 2012
 Note t.kr. t.kr.  ________ ________ ________

Grunde og bygninger  76.771 55.780
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   100 8
Materielle anlægsaktiver under udførelse  0 833  ________ ________
Materielle anlægsaktiver 7 76.871 56.621  ________ ________

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  1.319.757 1.117.761
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0 37.143
Kapitalandele i associerede virksomheder   0 53.052  ________ ________
Finansielle anlægsaktiver 8 1.319.757 1.207.956  ________ ________

Anlægsaktiver  1.396.628 1.264.577  ________ ________

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0 110
Udskudt skat 9 71 1.846
Andre tilgodehavender  567 55
Tilgodehavende selskabsskat  10 0
Periodeafgrænsningsposter 10 145 350  ________ ________
Tilgodehavender  793 2.361  ________ ________

Andre værdipapirer og kapitalandele  3.911 41.824  ________ ________
Værdipapirer og kapitalandele  3.911 41.824  ________ ________

Likvide beholdninger  47.740 64.072  ________ ________

Omsætningsaktiver  52.444 108.257  ________ ________

Aktiver  1.449.072 1.372.834  ________ ________ ´ ________ ________
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  2013 2012
 Note t.kr. t.kr.  ________ ________ ________

Virksomhedskapital 11 10.936 10.936
Reserve for opskrivninger  954.654 947.593
Overført overskud eller underskud  308.502 263.454  ________ ________
Egenkapital  1.274.092 1.221.983  ________ ________

Andre hensatte forpligtelser 12 209 261  ________ ________
Hensatte forpligtelser  209 261  ________ ________

Gæld til realkreditinstitutter   51.636 50.009  ________ ________
Langfristede gældsforpligtelser 13 51.636 50.009  ________ ________

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 13 2.278 2.057
Bankgæld  23.970 23.664
Leverandører af varer og tjenesteydelser  1.067 207
Gæld til tilknyttede virksomheder  90.540 68.242
Skyldig selskabsskat  733 0
Anden gæld 14 4.547 6.411  ________ ________
Kortfristede gældsforpligtelser  123.135 100.581  ________ ________

Gældsforpligtelser  174.771 150.590  ________ ________

Passiver  1.449.072 1.372.834  ________ ________  ________ ________

Eventualforpligtelser  15
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 17
Ejerforhold 18
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   Overført
   overskud
 Virksomheds- Reserve for eller 
 kapital opskrivninger underskud Ialt
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. __________ __________ __________ __________

Egenkapital primo 10.936 947.593 263.454 1.221.983
Værdireguleringer 0 0 18.580 18.580
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 (447) (447)
Årets resultat 0 7.061 26.915 33.976 __________ __________ __________ __________

Egenkapital ultimo 10.936 954.654 308.502 1.274.092 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
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  2013 2012
  t.kr. t.kr.   ________ ________

1. Nettoomsætning
Anden omsætning  10.142 9.250  ________ ________
  10.142 9.250  ________ ________

2. Personaleomkostninger
Gager og lønninger  2.532 2.448  ________ ________
  2.532 2.448  ________ ________

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere  1 1  ________ ________

  Ledelses- Ledelses-
  vederlag vederlag
  2013 2012
  t.kr. t.kr.  ________ ________

Samlet for ledelseskategorier  2.532 2.448  ________ ________
  2.532 2.448  ________ ________

3. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver  1.223 1.334
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver  2.298 2.233  ________ ________
  3.521 3.567  ________ ________

4. Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder  1.480 1.474
Renteindtægter i øvrigt  295 475
Dagsværdireguleringer  0 3
Rentegodtgørelse for betalte acontoskatter  38 0
Øvrige finansielle indtægter  727 311  ________ ________
  2.540 2.263  ________ ________
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  2013 2012
  t.kr. t.kr.   ________ ________

5. Andre finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder  845 1.384
Renteomkostninger i øvrigt  1.226 1.569
Øvrige finansielle omkostninger  1.450 1.231
  3.521 4.184

6. Skat af ordinært resultat
Aktuel skat  286 (2.414)
Ændring af udskudt skat  436 0
Effekt af ændrede skattesatser  10 0
  732 (2.414)

  
   Materielle
  Andre anlæg anlægsaktiver
 Grunde og driftsmateriel  under
 bygninger og inventar udførsel
 t.kr. t.kr. t.kr. ________ ________ ________

7. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo 72.273 52 833
Tilgange 23.303 101 0
Afgange (36) (52) (833) ________ ________ ________
Kostpris ultimo 95.540 101 0 ________ ________ ________

Af- og nedskrivninger primo (16.493) (44) 0
Årets afskrivninger (2.289) (9) 0
Tilbageførsel ved afgange 13 52 0 ________ ________ ________
Af- og nedskrivninger ultimo (18.769) (1) 0 ________ ________ ________

Regnskabsmæssig værdi ultimo 76.771 100 0 ________ ________ ________
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 Kapitalandele Tilgodehavender Kapitalandele 
 i tilknyttede hos tilknyttede i associerede 
 virksomheder virksomheder virksomheder
 t.kr. t.kr. t.kr. ____________ _____________ ____________

8. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo  186.485 37.143 26.060
Tilgange 204.928 0 0
Afgange (18.729) (37.143) (26.060) ____________ _____________ ____________
Kostpris ultimo 372.684 0 0 ____________ _____________ ____________

Opskrivninger primo 931.276 0 26.992
Andel af årets resultat 34.964 0 (1.223)
Udbytte (40.000) 0 0
Dagsværdireguleringer 16.792 0 0
Tilbageførsel ved afgange 4.041 0 (25.769) ____________ _____________ ____________
Opskrivninger ultimo 947.073 0 0 ____________ _____________ ____________

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.319.757 0 0 ____________ _____________ ____________

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
Vestforsyning Erhverv A/S, Holstebro, ejerandel 100%
Vestforsyning Belysning A/S, Holstebro, ejerandel 100%
Lokalkonsortiet for etablering af Maabjerg Energy Concept I/S, ejerandel 64,3%
Multiforsyning A/S, Holstebro, ejerandel 100%
Vestforsyning Net A/S, Holstebro, ejerandel 100%
Vestforsyning Varme A/S, Holstebro, ejerandel 100%
Vestforsyning Vand A/S, Holstebro, ejerandel 100%
Vestforsyning Spildevand A/S, Holstebro, ejerandel 100%
  2013 2012
  t.kr. t.kr.   ________ ________
9. Udskudt skat
Immaterielle anlægsaktiver   0 667
Materielle anlægsaktiver   71 (493)
Fremførbare skattemæssige underskud  0 1.672  ________ ________
  71 1.846  ________ ________

10. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger, herunder forudbetalt løn.
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  Pålydende Nominel
  værdi værdi
 Antal t.kr. t.kr. ____________ _____________ ____________
11. Virksomhedskapital
Aktier 10.936 1 10.936 ____________  ____________
 10.936  10.936 ____________  ____________

 2013 2012 2011 2010 2009
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. ________ ________ ________ ________ ________

Bevægelser i virksomhedskapitalen
Virksomhedskapital primo 10.936 10.919 10.919 10.919 10.919
Kapitalforhøjelse 0 17 0 0 0 ________ ________ ________ ________ ________

Virksomhedskapital ultimo 10.936 10.936 10.919 10.919 10.919 ________ ________ ________ ________ ________

12. Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtigelser vedrører hensættelse til tjenestemandspensioner.

 Forfald inden Forfald inden Forfald
 for 12 for 12 efter 12 
 måneder måneder måneder Restgæld
 2013 2012 2013 efter 5 år
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. __________ __________ __________ _________

13. Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter 2.278 2.057 51.636 40.850 __________ __________ __________ _________

 2.278 2.057 51.636 40.850 __________ __________ __________ _________

   2013 2012
   t.kr. t.kr.   __________ _________

14. Anden gæld
Moms og afgifter   0 209
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.   308 245
Afledte finansielle instrumenter   3.647 5.435
Andre skyldige omkostninger    592 522   __________ _________

   4.547 6.411   __________ _________
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15. Eventualforpligtelser
Sambeskatning:
Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til Selskabsskat-
telovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber
og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties
og udbytter for disse selskaber.

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Sikkerhedsstillelser over for dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder
Moderselskabet har stillet selvskyldnerkaution for datterselskaberne: Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning
Erhverv A/S, Vestforsyning Belysning A/S samt Danish Energy and Environmental Center A/S’ bankforbindelse.
Bankgæld i de nævnte datterselskaber udgør 0 t.kr. pr. 31.12.2013.

Moderselskabet har stillet selvskyldnerkaution begrænset til 20.546 t.kr. for Scanenergi A/S’ bankforbindelse.

17. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Vestforsyning A/S – koncernen:
Holstebro Kommune, Holstebro, der er virksomhedsdeltager.

18. Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller
pålydende værdi:

Holstebro Kommune, Holstebro.



Vi forsyner dig - hver dag



Vestforsyning A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro
Tlf. 9612 7300 . fax 9612 7301 . vestforsyning@vestforsyning.dk
www.vestforsyning.dk


