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Vi	har	dags	dato	aflagt	årsrapporten	for	�.	januar	-	3�.	decem-

ber	2007	for	Vestforsyning	A/S.

Årsrapporten	er	aflagt	 i	overensstemmelse	med	årsregn-

skabsloven.	Vi	anser	den	valgte	regnskabspraksis	for	hensigts-

mæssig,	således	at	årsrapporten	giver	et	retvisende	billede	af	

koncernens	og	moderselskabets	aktiver	og	passiver,	finansielle	

stilling,	resultatet	samt	af	koncernens	pengestrømme.

Årsrapporten	indstilles	til	generalforsamlingens	godkendelse.

Holstebro,	den	22.	april	2008

direktion

Jørgen	Udby

direktør

bestyrelse

Kurt	Nygaard	 Eigil	Vestergaard	Bodilsen	 Martin	Dåsbjerg

formand	 næstformand

Ole	Poulsen	Stride	 Lizzie	Sørensen	 Kim	Bendt	Lorentz	Bendtsen

Preben	Blæsbjerg	 Susanne	Kirkgaard-Sehested	
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Til aktionærerne i Vestforsyning A/S
Vi	har	revideret	årsrapporten	for	Vestforsyning	A/S	for	regn-

skabsåret	�.	januar	-	3�.	december	2007	omfattende	ledel-

sespåtegning,	 ledelsesberetning,	 anvendt	 regnskabspraksis,	

resultatopgørelse,	balance,	egenkapitalopgørelse	og	noter	

for	såvel	koncernen	som	moderselskabet	samt	pengestrøms-

opgørelse	 for	koncernen.	Årsrapporten	aflægges	efter	års-

regnskabsloven.

ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen	har	ansvaret	 for	at	udarbejde	og	aflægge	en	års-

rapport,	der	giver	et	retvisende	billede	i	overensstemmelse	

med	årsregnskabsloven.	Dette	ansvar	omfatter	udformning,	

implementering	og	opretholdelse	af	 interne	kontroller,	der	

er	relevante	for	at	udarbejde	og	aflægge	en	årsrapport,	der	

giver	et	 retvisende	billede	uden	væsentlig	 fejlinformation,	

uanset	om	fejlinformationen	skyldes	besvigelser	eller	fejl,	samt	

valg	og	anvendelse	af	en	hensigtsmæssig	regnskabspraksis	og	

udøvelse	af	 regnskabsmæssige	 skøn,	 som	er	 rimelige	efter	

omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores	ansvar	er	at	udtrykke	en	konklusion	om	årsrapporten	

på	grundlag	af	vores	revision.	Vi	har	udført	vores	revision	i	

overensstemmelse	med	danske	 revisionsstandarder.	Disse	

standarder	kræver,	at	vi	lever	op	til	etiske	krav	samt	planlæg-

ger	og	udfører	revisionen	med	henblik	på	at	opnå	høj	grad	

af	 sikkerhed	 for,	 at	 årsrapporten	 ikke	 indeholder	væsentlig	

fejlinformation.

En	 revision	omfatter	handlinger	 for	at	opnå	 revisionsbevis	

for	de	beløb	og	oplysninger,	der	er	anført	 i	 årsrapporten.	

De	valgte	handlinger	afhænger	af	 revisors	vurdering,	her-

under	vurderingen	af	risikoen	for	væsentlig	fejlinformation	i	

årsrapporten,	uanset	om	fejlinformationen	skyldes	besvigel-

ser	eller	fejl.	Ved	risikovurderingen	overvejer	revisor	interne	

kontroller,	der	er	relevante	for	virksomhedens	udarbejdelse	

og	aflæggelse	af	en	årsrapport,	der	giver	et	retvisende	billede,	

med	henblik	på	at	udforme	revisionshandlinger,	der	er	pas-

sende	efter	omstændighederne,	men	ikke	med	det	formål	at	

udtrykke	en	konklusion	om	effektiviteten	af	virksomhedens	

interne	kontrol.	En	revision	omfatter	endvidere	stillingtagen	

til,	om	den	af	 ledelsen	anvendte	 regnskabspraksis	er	pas-

sende,	om	de	af	 ledelsen	udøvede	regnskabsmæssige	skøn	

er	rimelige	samt	en	vurdering	af	den	samlede	præsentation	

af	årsrapporten.

Det	er	vores	opfattelse,	 at	det	opnåede	 revisionsbevis	er	

tilstrækkeligt	og	egnet	som	grundlag	for	vores	konklusion.

Revisionen	har	ikke	givet	anledning	til	forbehold.

konklusion
Det	er	vores	opfattelse,	at	årsrapporten	giver	et	retvisende	

billede	af	koncernens	og	moderselskabets	aktiver,	passiver	og	

finansielle	stilling	pr.	3�.	december	2007	samt	af	resultatet	af	

koncernens	og	moderselskabets	aktiviteter	og	koncernens	

pengestrømme	 for	 regnskabsåret	�.	 januar	 -	3�.	december	

2007	i	overensstemmelse	med	årsregnskabsloven.

Kolding,	den	22.	april	2008

deloitte
Statsautoriseret	Revisionsaktieselskab

Johnny	Krogh	 Per	Schøtt

statsautoriseret	revisor	 statsautoriseret	revisor

den uAfhængIge ReVISORS PÅTegnIng
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koncernoversigt

Vestforsyning	A/S 50% International	Energy

Saving	Company

�00% Danish	Energy	and	

Environmental	Center	

A/S	

�00%
Vestforsyning	Erhverv	A/S

5�% Energy	Saving	Agency	

S.A.

�0,4%
Enervice	A/S

�00% Vestforsyning	Belysning	

A/S

�00% Vestforsyning	Datanet	

A/S

�00%
Vestforsyning	Net	A/S

�4,7%
Scanenergi	Elsalg	A/S	

6,3%
Vestjyske	Net	�50	kV	A/S

�00%
Vestforsyning	Vand	A/S

�0,4%
Vestjyske	Net		60	kV	A/S

�00% Vestforsyning

Spildevand	A/S

�00%
Vestforsyning	Varme	A/S

3�,3%
Maabjerg	BioEnergy	A/S

9,�%
Scanenergi	A/S
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	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003	

	 t.kr.	 t.kr.	 t.kr.	 t.kr.	 t.kr.

	 	 	 	 	

koncernens hoved- og nøgletal
Hovedtal

Nettoomsætning	 439.987	 369.346	 38�.646	 377.008	 346.537

Bruttoresultat	 33.905	 30.955	 �9.562	 35.765	 39.872

Resultat	af	primær	drift	 �8.685	 �6.46�	 7.740	 �4.804	 9.359

Driftsresultat	 �6.�57	 �6.�34	 7.73�	 �5.�50	 8.�07

Resultat	af	finansielle	poster	 �.280	 (�.376)	 (2.�99)	 (2.984)	 (6.825)

Årets	resultat	 �4.350	 �2.38�	 (�.953)	 90.970	 30.7�4

Egenkapital	 426.742	 4�2.08�	 434.098	 403.8��	 3�2.84�

Balancesum	 824.993	 784.602	 800.470	 83�.424	 77�.242

Operationelle	aktiver	 489.8�6	 5�4.432	 477.89�	 487.503	 498.773

Nøgletal

Bruttomargin		 7,7%	 8,4%	 5,�%	 9,5%	 ��,5%

Overskudsgrad	 3,7%	 4,4%	 2,0%	 4,0%	 2,3%

Afkastningsgrad	 3,2%	 3,3%	 �,6%	 3,�%	 �,6%

Egenkapitalens	forrentning	 3,4%	 2,9%	 (0,5)%	 25,4%	 �0,3%

Egenkapitalandel	 5�,7%	 52,5%	 54,2%	 48,6%	 40,6%
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hovedaktivitet og koncernforhold
Vestforsyning	A/S	er	moderselskab	og	varetager	koncernle-

delsen	for	hele	Vestforsyning-koncernen.

Selskabet	ejer	koncernens	domicilbygninger.	

Koncernen	består	af	moderselskabet	og	følgende	dattersel-

skaber,	jf.	foranstående	koncerndiagram:

•	Vestforsyning	Erhverv	A/S,	ejerandel	�00%

•	Vestforsyning	Net	A/S,	ejerandel	�00%

•	Vestforsyning	Varme	A/S,	ejerandel	�00%

•	Vestforsyning	Vand	A/S,	ejerandel	�00%

•	Vestforsyning	Spildevand	A/S,	ejerandel	�00%

•	Vestforsyning	Belysning	A/S,	ejerandel	�00%

•	Danish	Energy	and	Environmental	Center	A/S,	

	 ejerandel	�00%

•	Vestforsyning	Datanet	A/S,	ejerandel	�00%

•	Energy	Saving	Agency	SA,	Rumænien,	ejerandel	5�%

•	 International	Energy	Saving	Company,	Rusland,	

	 ejerandel	50%

Koncernen	besidder	desuden	kapitalandele	 i	 følgende	 sel-

skaber :

•	Scanenergi	A/S,	ejerandel	9,�%

•	Scanenergi	Elsalg	A/S,	ejerandel	�4,7%

•	Vestjyske	Net	�50	kV,	ejerandel	6,3%

•	Vestjyske	Net	60	kV,	ejerandel	�0,4%

•	Maabjerg	BioEnergy	A/S,	ejerandel	3�,3%	

•	Enervice	A/S,	ejerandel	�0,4%

Holstebro	Kommune	ejer	�00%	af	moderselskabets	selskabs-

kapital.

Idegrundlag og målsætning
Vestforsyning	er	en	multiforsyningskoncern,	der	ejer,	produce-

rer,	driver	og	leverer	forsyningsydelser	og	udøver	sideordnet	

virksomhed	i	tilknytning	hertil.

De	nuværende	kerneopgaver	er	indenfor	produktion,	distri-

bution	og	levering	af	el,	vand,	varme,	distribution	og	rensning	

af	spildevand,	samt	belysning	og	trafikanlæg.
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Den	sideordnede	virksomhed	udøves	på	kommercielle	vilkår	

indenfor	salg	af	know	how	og	serviceydelser	og	energibespa-

relsesaktiviteter	i	både	ind-	og	udland.

Ydermere	varetages	elhandelsvirksomhed	og	eltransmissi-

onsvirksomhed	gennem	associerede	 selskaber	og	varme-

transmissionsvirksomhed	gennem	administration	og	drift	af	

fælleskommunal	virksomhed.

Koncernen	baserer	sin	virksomhed	på	en	udviklings-	og	vækst-

strategi.

Koncernen	har	som	overordnet	mål	at	udnytte	de	horison-

tale-	og	stordriftsfordele	som	multiforsyningsvirksomhed.

Koncernen	vil	til	stadighed	udvikle	den	opbyggede	infrastruk-

tur	ved	indførelse	af	ny	teknologi	og	nye	styringsformer	med	

henblik	på	at	fremtidssikre	forsyningen,	øge	forsyningssikker-

heden,	forbedre	miljøpåvirkningen	og	kundeservicen.

I	tilknytning	til	kerneopgaven	vil	der	blive	leveret	og	udviklet	

service-	og	rådgivningsopgaver,	 således	at	kundernes	efter-

spørgsel	herpå	til	stadighed	tilfredsstilles.

Som	sideordnet	aktivitet	vil	koncernen	nyttiggøre	den	opspa-

rede	kapital	og	den	tilstedeværende	know	how	gennem	salg	

og	udvikling	af	kommercielle	aktiviteter,	både	lokalt,	nationalt	

og	internationalt.	

Udviklingen	af	koncernens	omsætning,	forretningsområder	og	

services	vil	i	vidt	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	bæredygtig	energi-	og	miljø-

løsninger	i	egen	og	kundernes	adfærd	og	teknologivalg.	Kunder-

ne	vil	blive	tilbudt	kompetent	service	og	rådgivning	herom.

udvikling i økonomiske forhold
Koncernen	har	realiseret	et	overskud	på	�4,4	mio.kr.,	hvilket	

af	bestyrelsen	anses	for	et	tilfredsstillende	resultat.

Koncernen	har	i	2007	haft	en	samlet	stigning	i	nettoomsæt-

ningen	på	70,6	mio	kr.,	hvilket	afspejler	den	store	stigning	i	

aktiviteten	i	2007.	Af	denne	stigning	kan	dog	ca.	30	mio.	kr.	

henføres	til	 stigende	elpriser	og	omkostninger	til	 transmis-

sion	af	el	m.v.	Samtidig	har	koncernen	haft	en	tilfredsstillende	

positiv	udvikling	i	resultatet	af	den	primære	drift.
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Årets drift
Årets	drift	har	været	præget	af	 stor	 travlhed	 som	 følge	af	

udbygningen	af	infrastrukturerne	i	den	nye	kommune	og	den	

fortsat	store	byggemodningsaktivitet.

Der	er	i	2007	foretaget	fusioner	mellem	Ulfborg-Vemb	Spil-

devand	A/S,	Vinderup	Spildevand	A/S,	Vestforsyning	Spilde-

vand	A/S	samt	af	Vinderup	Vand	A/S	og	Vestforsyning	Vand	

A/S.

Ejerskab	og	drift	 af	 gadebelysningsaktiviteter	 i	de	 tidligere	

Ulfborg-Vemb	og	Vinderup	Kommuner	er	købt	i	2007,	således	

at	belysningsaktiviteterne	nu	omfatter	hele	den	nye	Holstebro	

Kommune.

Der	er	i	løbet	af	2007	gennemført	et	frasalg	af	89,6%	af	aktie-

kapitalen	i	energispareselskabet	Enervice	A/S	til	Scanenergi	

A/S,	således	at	selskabet	fik	en	bredere	ejerkreds	og	et	større	

hjemmemarked	for	dets	kommercielle	aktiviteter.	Ejerskiftet	

er	forløbet	godt	og	med	gode	resultater	til	følge.

Deltagelsen	som	medejer	af	 selskabet	Maabjerg	BioEnergy	

A/S	har	krævet	en	stor	indsats	for	at	gennemføre	den	nødven-

dige	myndighedsbehandling.	Realisering	af	projektet	er	kom-

met	et	skridt	nærmere,	da	en	række	af	folketingets	partier	i	

foråret	2008	har	indgået	aftale	om	at	forhøje	den	garanterede	

elpris,	hvorfor	det	forventes,	at	der	snarest	træffes	beslutning	

om	at	realisere	projektet.

Energispareaktiviteterne	i	det	rumænske	selskab	Energy	Saving	

Agency	SA	er	ikke	forløbet	tilfredsstillende,	idet	rumænsk	lov-

givning	og	manglende	forståelse	ved	myndighederne	for	ener-

gibesparelsernes	positive	indvirken	på	både	økonomi	og	klima	

har	været	en	hindring	for	en	tilfredsstillende	omsætning.

På	trods	af	forsinkelser	på	grund	af	tunge	beslutningsproce-

durer	ved	kunderne,	er	der	 identificeret	et	 tilfredsstillende	

marked	for	selskabet.	Der	skal	i	løbet	af	efteråret	2008	tages	

stilling	til,	hvorledes	selskabets	aktiviteter	skal	videreføres.

Der	er	 i	 årets	 løb	etableret	et	 russisk	planlægningsselskab	

sammen	med	Oblasten	(regionen)	Voronezh,	hvis	formål	er	

at	planlægge	gennemførelsen	af	energibesparelser	i	blok-	og	

fjernvarmecentraler	i	regionen.	Det	forventes,	at	realiserings-

planerne	vil	foreligge	i	løbet	af	2008,	hvorefter	der	skal	tages	

stilling	til,	hvorledes	planlægningsselskabet	skal	videreføres.

Moderselskabet	har	 i	2007	besluttet	at	opføre	et	nyt	kun-

decenter	 i	nær	 tilknytning	 til	driftsbygningerne	 i	Nupark	 i	

den	nordlige	ende	af	Holstebro.	Byggeriet	skal	rumme	den	

del	af	koncernens	organisation,	der	er	i	direkte	kontakt	med	

kunderne	–	Målerservice,	 Forbrugerservice	og	Energi-	og	

Miljørådgivning	overfor	private	kunder.	Det	forventes,	at	byg-

geriet	er	færdigt	i	sensommeren	2008.

Koncernselskabet	Vestforsyning	Net	A/S’	prisfastsættelse	regu-

leres	af	Energitilsynet.	Til	sikring	af	muligheden	for	at	foretage	

de	 fornødne	geninvesteringer	over	anlæggenes	 restlevetid,	

ansøgte	Vestforsyning	Net	A/S	i	august	2006	Energitilsynet	om	

tilladelse	til	at	forhøje	den	for	selskabet	gældende	maksimal-

pris.	Der	er	primo	2008	modtaget	en	afgørelse	fra	Energitil-

synet,	hvorefter	den	ønskede	forhøjelse	ikke	imødekommes.	

Vurdering	af	konsekvenserne	for	den	langsigtede	påvirkning	

for	koncernen	pågår.

Ligeledes	sker	der	en	benchmarking	af	Vestforsyning	Net	A/S’	

omkostninger	til	drift	og	vedligeholdelse	af	nettet.	I	2007	har	

Energitilsynet	udarbejdet	regelsæt	og	beregningsmodeller	til	

brug	for	benchmarking	af	selskabernes	2006	omkostninger.	I	

Energitilsynets	nuværende	praksis	anvendes	en	regressions-

analyse	til	korrektion	af	de	fordyrende	rammevilkår	i	byer	i	

forhold	til	opland.	Selskabet	finder	ikke	den	anvendte	regres-

sionsanalyse	på	dette	område	for	retvisende,	og	har	derfor	

påklaget	modellen	til	Energiklagenævnet.	Til	understøtning	af	

selskabets	påstand	er	der	 i	 samarbejde	med	Dansk	Energi	

og	professor	i	statistik,	H.	C.	Kongsted	fra	Københavns	Uni-

versitet,	udarbejdet	et	notat,	 som	påviser,	at	den	anvendte	

regressionsmetode	ikke	giver	et	veldokumenteret	grundlag	

for	Energitilsynets	afgørelse.	Ledelsen	 forventer	på	denne	

baggrund	at	få	medhold	i	klagen,	hvilket	medfører	et	bedre	

benchmarkresultat	og	dermed	et	mindre	effektiviserings-

krav.	
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udviklingstendenser
Koncernen	har,	i	perioden	fra	sin	stiftelse	i	200�	og	frem	til	

nu,	gennemgået	store	strukturelle,	organisatoriske	og	perso-

nalemæssige	omstruktureringer,	samtidig	med	at	perioden	har	

været	præget	af	en	stor	vækst	i	omsætningen.	

Ikke	mindst	overtagelsen	af	ejerskabet	af	 vand-	og	 spilde-

vandsforsyningen	fra	de	tidligere	Vinderup	og	Ulfborg-Vemb	

Kommuner	bevirker,	at	der	allerede	nu	og	i	årene	fremover	

vil	være	en	større	omsætning,	forårsaget	af	et	større	drifts-	

og	investeringsomfang,	til	at	skabe	en	nogenlunde	ensartet	

infrastruktur,	forsyningssikkerhed	og	miljøstandard.

Den	uensartede	kvalitet	i	infrastrukturen	og	den	fortsat	store	

bolig-	og	erhvervsmæssige	vækst	i	kommunen	har	medført,	

at	der	i	2007	er	igangsat	langsigtede	strukturplaner	for	både	

vand-,	spildevands-	og	varmeforsyningsområdet,	som	forven-

tes	afsluttet	i	2008.	Der	vil	således	herefter	være	tilvejebragt	

et	optimalt	beslutningsgrundlag	for	udbygningen	af	infrastruk-

turen	på	disse	områder	for	en	lang	periode.

Den	endelige	 samordning	og	 tilpasning	af	 tarifferne	 for	de	

forskellige	forsyninger	blev	tilendebragt	i	slutningen	af	2006	

med	virkning	fra	2007.

På	trods	af	det	store	aktivitets-	og	investeringsomfang	forven-

tes	det,	at	tariffen	på	alle	forsyningsområder	kan	holdes	stabil	

i	årene	fremover,	og	stadigvæk	på	et	attraktivt	niveau	i	forhold	

til	 sammenlignelige	selskaber.	Dette	skyldes	 ikke	mindst	en	

hensigtsmæssig	tilrettelagt	basisstruktur	i	forsyningerne	samt	

stordriftsfordelene	ved	at	drive	en	multiforsyning.
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Koncernen	har	i	2007	igangsat	et	“organisatorisk	it-projekt”,	

som	skal	danne	rammen	om	koncernens	fremtidige	it-inve-

steringer.	Der	er	herigennem	opsat	visioner,	mål	og	metoder	

for	indførelse	af	ny	teknologi	med	baggrund	i	de	behov	som	

organisationen	har	hertil.	Der	vil	i	2008,	med	baggrund	heri,	

blive	udarbejdet	konkrete	 it-projekter,	baseret	på	en	fælles	

platform,	for	de	forskellige	områder	af	koncernen,	herunder	

skal	der	vælges	fjernaflæsningsteknologi	ved	kunderne.

I	2006	blev	der	etableret	en	ny	organisationsstruktur	og	

opstillet	en	 samlet	mål-	og	 strategiplan	 samt	gennemført	

”medarbejdertilfredshedsundersøgelser”.	Det	kan	konstate-

res,	at	disse	strukturer	og	planer	har	medvirket	til	en	positiv	

udvikling	af	koncernens	ledelse,	og	at	de	opfølgende	handle-

planer	har	medvirket	til	et	bedre	arbejdsmiljø.

Arbejdet	med	at	gennemføre	disse	handleplaner	ud	fra	sloga-

net	“ledelse	i	øjenhøjde”,	som	konsekvens	af	medarbejdertil-

fredshedsundersøgelsen	(MTU)	i	2006,	er	fortsat	i	2007.	En	

opfølgende	MTU	i	slutningen	af	2007	gav	et	�5%	forbedret	

resultat,	hvilket	er	tilfredsstillende.

Et	 sygefravær	på	kun	�,7%	vidner	 tilsvarende	om	et	godt	

arbejdsmiljø.

Der	har	i	2007	været	en	stor	udskiftning	af	ledere	og	med-

arbejdere,	især	som	følge	af	generationsskifte.	Det	har	i	den	

forbindelse	været	særdeles	tilfredsstillende,	at	der	på	trods	af	

den	lave	arbejdsløshed,	har	været	mange	kvalificerede	ansø-

gere	til	alle	stillingerne.	

Udsagnene	fra	ansøgerne	har	generelt	været,	at	de	var	posi-

tive	overfor,	at	”koncernen	var	fremme	i	skoene”,	at	vi	havde	

hovedsæde	i	udviklingsparken	Nupark,	og	at	det,	især	for	de	

ledende	stillinger,	blev	positivt	bemærket,	at	vi	havde	inter-

nationale	aktiviteter.

Regeringens	“Energiplan”,	som	har	været	forhandlet	gennem	

hele	2007	er	 færdigforhandlet	 i	 star ten	af	2008	og	giver	

pejlemærker	om,	i	hvilken	retning	en	stor	del	af	koncernens	

aktiviteter	skal	bevæge	sig.

Helt	konkret	betyder	Energiplanen	at	Maabjerg	BioEnergy-

projektet	er	kommet	et	væsentligt	skridt	nærmere	en	reali-

sering.	Projektet	er	et	”varmeforsyningsprojekt”,	som	blandt	

meget	andet	vil	betyde,	at	varmeforsyningen	i	Vestforsyning	vil	

blive	�00%	biomassebaseret,	og	at	der	kan	”nettoeksporteres”	

biobaseret	energi	til	andre	områder.

Med	spænding	 imødeses	desuden	det	nu	 igennem	flere	år	

annoncerede	 lovforslag	om,	på	hvilke	vilkår	de	kommunalt	

ejede	 forsyningsselskaber	må	drive	 forsyningsvirksomhed.	

Lovforslaget	er	�.	behandlet	i	Folketinget	i	2008.	Ifølge	for-

slaget	vil	det	betyde,	at	den	hidtidige	overvejende	ligestilling	

mellem	kommuneejede	og	brugerejede	selskaber	ophæves	

med	det	til	følge,	at	de	kommunalt	ejede	selskaber	vanskeligt	

på	sigt	kan	udnytte	synergier	og	udvikle	effektivitet	og	pro-

duktivitet	på	lige	fod	med	de	brugerejede	selskaber,	ligesom	

lovforslaget	vil	medføre	et	ikke	ligeværdigt	samarbejde	mel-

lem	de	to	ejerformer.
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Det	vil	være	 for	omfattende	her	at	beskrive,	hvilke	konse-

kvenser	det	vil	få	for	koncernen,	såfremt	lovforslaget	vedtages	

i	sin	nuværende	form.	Dog	skal	det	anføres,	at	 lovforslaget	

i	sin	nuværende	form	overser	den	indsats,	som	kommunale	

forsyningsselskaber	har	ydet	for	igennem	tiderne	at	tilfreds-

stille	 skiftende	 regeringers	energi-	og	miljømål,	hvilket	kan	

synes	uforståeligt	i	en	tid	med	stor	fokus	på	klimaspørgsmålet	

og	ambitiøse	mål	herom	i	lovgivningsarbejdet.

Der	henvises	i	øvrigt	til	ledelsesberetningerne	for	koncernens	

datterselskaber.

usikkerhed ved indregning og måling 
Der	er	usikkerhed	omkring	målingen	af	koncernens	ejeran-

del	 i	Vestjyske	Net	�50	kV	A/S.	Selskabet	driver	 transmis-

sionsvirksomhed	ved	drift	 af	 transmissionsnet,	hvortil	det	

i	 forbindelse	med	energiforliget	 stiftede	 systemansvarlige	

selskab,	Energinet.dk,	har	forkøbsret	og	–pligt	ved	fremtidige	

direkte	eller	 indirekte	overdragelser	af	 transmissionsnettet.	

Ved	en	udøvelse	af	forkøbsretten	fastsættes	værdien	af	net-

tet	som	ved	ekspropriation.	De	nærmere	principper	herfor	

er	ikke	kendte.

Dagsværdien	af	selskabets	aktivitet	(og	dermed	af	aktierne	i	

selskabet)	vil	blive	bestemt	af	de	principper,	der	bliver	lagt	til	

grund	for	opgørelsen	af	en	ekspropriationsværdi	for	transmis-

sionsnettet.	Da	principperne	ikke	kendes	endnu,	er	der	usik-

kerhed	omkring	målingen	af	selskabets	ejerandel	i	Vestjyske	

Net	�50	kV	A/S.	Som	følge	af	usikkerheden	er	ejerandelen	

ikke	indregnet	og	målt	til	dagsværdi,	men	i	stedet	til	andelen	

af		Vestjyske	Net	�50	kV	A/S’	nominelle	selskabskapital.

Aktiviteten	 i	 koncernselskabet	 Energy	 Saving	Agency	 SA	

består	af	energispareprojekter	 for	offentlige	myndigheder	

i	 Brasov,	 Rumænien.	 Selskabet	 er	 i	 sin	 opstar tsfase,	 hvor	

grundlaget	for	en	større	projektportefølje	skal	etableres.	Et	

væsentligt	element	heri	er	de	 rumænske	myndighedernes	

accept	af	projekterne.	

Da	der	ikke	er	modtaget	endelig	accept	af	væsentlige	projek-

ter,	er	der	en	vis	usikkerhed	tilknyttet	aktiviteterne	i	Rumæ-

nien	og	dermed	en	vis	usikkerhed	ved	indregning	og	måling	

af	de	hertil	relaterede	aktiver	i	årsrapporten.	

Herudover	er	der	ikke	usikkerhed	ved	indregning	og	måling.

usædvanlige forhold
Årsrapporten	er	ikke	påvirket	af	usædvanlige	forhold.
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Særlige risici
Ledelsen	vurderer,	at	der	ikke	er	særlige	driftsmæssige	eller	

finansielle	risici,	som	ligger	ud	over,	hvad	der	må	anses	for	at	

være	almindelige	for	branchen.	

finansielle risici
Selskabet	er	ikke	eksponeret	over	for	ændringer	i	valutakur-

ser	og	renteniveau	i	stor	udstrækning.	Koncernen	følger	en	

bestyrelsesgodkendt	 finanspolitik,	der	opererer	med	en	 lav	

risikoprofil,	således	at	valuta-,	rente-	og	kreditrisici	minimeres	

og	styres	centralt	i	form	af	en	koordineret	likviditetsstyring	

og	låneoptagelse,	herunder	kapitalfrembringelse	og	placering	

af	overskudslikviditet.

Koncernens	anvendelse	af	 afledte	 finansielle	 instrumenter	

er	 reguleret	gennem	en	 skriftlig	politik	 vedtaget	af	besty-

relsen	samt	af	 interne	forretningsgange,	der	bl.a.	 fastlægger	

beløbsgrænser	og	hvilke	afledte	finansielle	instrumenter,	der	

kan	anvendes.	

likviditet
Det	er	koncernens	politik,	at	kapitalfrembringelse	samt	place-

ring	af	overskudslikviditet	styres	centralt	og	koordineret.	Kon-

cernen	har	endvidere	et	mål	for	likviditetsberedskabet	i	form	

af	overskudslikviditet	og	kreditrammer	i	pengeinstitutter.

Miljøforhold
Ledelsen	vurderer,	 at	 koncernens	aktiviteter	kun	har	 rela-

tivt	begrænsede	negative	påvirkninger	på	det	eksterne	miljø	

og	ligger	fint	under,	hvad	myndighederne	har	af	kravværdier	

hertil.

Koncernen	har	gennemført	væsentlige	miljøforbedringer	 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	gen-

nem	undervisning	og	energi-	og	miljørådgivningstjenester	

samt	gennem	medvirken	 i	 konkrete	energispareprojekter.	

Med	etableringen	af	et	nyt	kundecenter	og	ved	samling	af	de	

kunderelaterede	afdelinger	her,	er	et	af	målene	at	forstærke	

indsatsen	i	forhold	til	kundernes	påvirkning	af	miljøet.

Koncernens	selskaber	for	Varmeforsyning	og	Elforsyning,	som	

via	 lovgivningen	hvert	 år	er	underlagt	konkrete	krav	 til	 at	

gennemføre	energibesparelser	i	forbrugerleddet,	har	begge	

opfyldt	målene	for	energibesparelser	i	2007,	hvilket	anses	for	

meget	tilfredsstillende.

forsknings- og udviklingsaktiviteter
Koncernen	har	ikke	særlige	forskningsaktiviteter.
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Koncernen	deltager	fortsat	i	udviklingsaktiviteter	i	forbindelse	

med	realisering	af	Maabjerg	BioEnergy-projektet	og	gennem-

førelsen	af	Concerto-projektet	i	relation	hertil.

etablering af brintproduktionsanlæg
Vestforsyning	har	i	løbet	af	2007	etableret	et	brintprodukti-

onsanlæg	som	er	placeret	på	Bisgårdmark.	Anlægget	er	pro-

duktionsklar	i	begyndelsen	af	2008.	Anlægget	skal	producere	

brint	til	biogasproduktion	og	brint	til	drift	af	køretøjer.	Des-

uden	skal	anlægget	producere	 ilt	 til	Holstebro	Centralren-

seanlæg.	Det	er	Vestforsynings	vurdering,	at	brintteknologien	

vil	spille	en	større	rolle	i	energiforsyningen,	og	det	er	i	denne	

sammenhæng	at	brintproduktionsanlægget	er	opført.	Konkret	

vil	det	aktuelle	anlæg	demonstrere	muligheder	for	at	udnytte	

overskydende	vindmøllestrøm	og	producere	 forureningsfri	

brændsel.	Vestforsyning	har	fra	det	tidligere	Ringkøbing	Amt	

modtaget	økonomisk	støtte	til	opførelse	af	anlægget.

demonstrationsanlæg for fjernkøling
Udnyttelse	af	 vore	energiressourcer	og	 reduktion	af	driv-

husgasser	bliver	mere	og	mere	aktuel,	og	kræver	handling	på	

mange	punkter.	Ligeledes	må	vi	 konstatere	at	mange	virk-

somheder,	indkøbscentre,	edb-anlæg	m.v.	kræver	større	køle-

behov.	Derfor	har	Vestforsyning	i	længere	tid	arbejdet	med	

mulighederne	for	at	udnytte	overskydende	varmekapacitet	i	

sommermånederne	til	produktion	af	kold	vand	til	køleformål.	

Dette	kan	teknisk	gøres	ved	at	etablere	et	absorptionskølean-

læg.	I	løbet	af	2008	bliver	der	opført	et	demonstrationsanlæg	

i	forbindelse	med	bygning	af	det	nye	kundecenter.

begivenheder efter regnskabsårets 
afslutning
Der	er	fra	balancedagen	og	frem	til	i	dag	ikke	indtrådt	yderli-

gere	forhold,	som	forrykker	vurderingen	af	årsrapporten.

forventet økonomisk udvikling 
Ledelsen	forventer	generelt	en	positiv	udvikling	i	koncernen	

med	voksende	aktivitet	og	omsætning	 i	det	kommende	år.	

Således	forventes	en	stigning	i	nettoomsætningen	i	2008	på	

�5%	i	de	kommercielle	aktiviteter.	

På	lidt	længere	sigt	forventes	en	stabilisering	af	omsætningen	

på	2008	niveau,	med	mindre	der	optages	nye	forretningsom-

råder,	sker	omlægninger	via	 lovgivningen	eller	via	planmyn-

dighedernes	vedtagelser.	Årets	resultat	på	de	kommercielle	

områder	forventes	i	samme	niveau	som	2007.

På	de	indtægtsregulerede	og	”hvile	i	sig	selv”	forretningsom-

råder,	forventes	en	stabil	forbrugerprisudvikling,	der	dog	i	et	

vist	omfang	vil	være	påvirket	af	konsekvenserne	af	de	store	

strukturplaner	på	varme,	vand	og	spildevand,	der	forventes	

færdiggjort	i	2008.
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Årsrapporten	er	aflagt	 i	overensstemmelse	med	årsregn-

skabslovens	bestemmelser	for	regnskabsklasse	C	(stor).

Årsrapporten	er	aflagt	efter	 samme	regnskabspraksis	 som	

sidste	år.

generelt om indregning og måling
Aktiver	indregnes	i	balancen,	når	det	er	sandsynligt,	at	frem-

tidige	økonomiske	fordele	vil	tilflyde	koncernen,	og	aktivets	

værdi	kan	måles	pålideligt.

Forpligtelser	indregnes	i	balancen,	når	koncernen	som	følge	af	

en	tidligere	begivenhed	har	en	retlig	eller	faktisk	forpligtelse,	

og	det	er	sandsynligt,	at	fremtidige	økonomiske	fordele	vil	fra-

gå	koncernen,	og	forpligtelsens	værdi	kan	måles	pålideligt.

Ved	første	indregning	måles	aktiver	og	forpligtelser	til	kostpris.	

Måling	efter	 første	 indregning	sker	som	beskrevet	for	hver	

enkelt	regnskabspost	nedenfor.

Ved	indregning	og	måling	tages	hensyn	til	forudsigelige	risici	

og	tab,	der	fremkommer,	inden	årsrapporten	aflægges,	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.	Værdireguleringer	af	finansielle	aktiver	

og	forpligtelser	indregnes	i	resultatopgørelsen	som	finansielle	

indtægter	eller	finansielle	omkostninger.

koncernregnskabet
Koncernregnskabet	omfatter	Vestforsyning	A/S	(modervirk-

somheden)	og	de	virksomheder	(tilknyttede	virksomheder),	

som	kontrolleres	af	modervirksomheden	 (jf.	 foranstående	

koncernoversigt).	Kontrol	opnås	ved,	at	moderselskabet	enten	

direkte	eller	indirekte	ejer	mere	end	50%	af	stemmerettig-

hederne	eller	på	anden	måde	kan	udøve	eller	 rent	 faktisk	

udøver	bestemmende	indflydelse.

Virksomheder,	hvori	koncernen	direkte	eller	indirekte	besid-

der	mellem	20%	og	50%	af	stemmerettighederne	og	udøver	

betydelig,	men	ikke	bestemmende	indflydelse,	betragtes	som	

associerede	virksomheder.

konsolideringsprincipper
Koncernregnskabet	udarbejdes	på	grundlag	af	årsrapporter	

for	Vestforsyning	A/S	og	dets	dattervirksomheder.	Udarbej-

delse	af	koncernregnskabet	sker	ved	sammenlægning	af	regn-

skabsposter	af	ensartet	karakter.	Ved	konsolideringen	foreta-

ges	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,	udarbej-

des	i	overensstemmelse	med	koncernens	regnskabspraksis.
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I	koncernregnskabet	indregnes	dattervirksomhedernes	regn-

skabsposter	�00%.	Minoritetsinteressernes	forholdsmæssige	

andel	af	resultatet	og	nettoaktiverne	præsenteres	som	sær-

skilte	poster	i	henholdsvis	resultatopgørelsen	og	balancen.

Kapitalandele	 i	dattervirksomheder	udlignes	med	den	 for-

holdsmæssige	andel	af	dattervirksomhedernes	nettoaktiver	

på	overtagelsestidspunktet	opgjort	til	dagsværdi.

fusion
Selskabets	 tre	 spildevand-	og	 to	vandselskaber	er	 fusione-

ret	pr.	0�.0�.2007.	Ved	opgørelsen	af	åbningsbalancerne	for	

de	 fortsættende	selskaber	Vestforsyning	Spildevand	A/S	og	

Vestforsyning	Vand	A/S	er	anvendt	sammenlægningsmetoden,	

jævnfør	årsregnskabslovens	§	�23,	 idet	 selskaberne	anser	

betingelserne	i	årsregnskabslovens	§	�2�,	stk.	2	for	opfyldt.	

Efter	sammenlægningsmetoden	opgøres	åbningsbalancen	ved	

en	sammenlægning	af	de	i	årsrapporterne	for	2006	indreg-

nede	aktiver	og	 forpligtelser	opgjort	 til	 regnskabsmæssige	

værdier	pr.	3�.�2.2006,	korrigeret	 for	eventuelle	 forskelle	 i	

anvendt	regnskabspraksis	og	regnskabsmæssige	skøn.	

Fusionen	påvirker	således	ikke	sammenligningstal	for	moder-

selskabet.	Sammenligningstal	 i	 koncernregnskabet	 tilrettes	

vedr.	materielle	anlægsaktiver	og	takstmæssige	anlægshenlæg-

gelser	 i	 forbindelse	med	korrektion	 for	 forskelle	 i	 anvendt	

regnskabspraksis.

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede	 eller	 nystiftede	 virksomheder	 indregnes	 i	

koncernregnskabet	 fra	henholdsvis	overtagelsestidspunktet	

og	stiftelsestidspunktet.	Solgte	eller	afviklede	virksomheder	

indregnes	i	den	konsoliderede	resultatopgørelse	frem	til	afstå-

elsestidspunktet.

Ved	køb	af	nye	virksomheder	anvendes	overtagelsesmetoden,	

hvorefter	de	nytilkøbte	virksomheders	identificerbare	aktiver	

og	forpligtelser	måles	til	dagsværdi	på	overtagelsestidspunktet.	

Der	hensættes	til	dækning	af	omkostninger	ved	besluttede	

og	offentliggjorte	omstruktureringer	i	den	erhvervede	virk-

somhed	i	forbindelse	med	overtagelsen.	Der	tages	hensyn	til	

skatteeffekten	af	de	foretagne	omvurderinger.

Positive	forskelsbeløb	(goodwill)	mellem	kostprisen	for	den	

erhvervede	kapitalandel	og	dagsværdien	af	de	overtagne	

aktiver	og	forpligtelser	indregnes	under	immaterielle	anlægs-

aktiver	og	afskrives	systematisk	over	resultatopgørelsen	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.
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fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele
Fortjeneste	eller	tab	ved	afhændelse	eller	afvikling	af	datter-

virksomheder	opgøres	som	forskellen	mellem	salgssummen	

eller	afviklingssummen	og	den	 regnskabsmæssige	værdi	 af	

nettoaktiverne	på	afhændelses-	henholdsvis	afviklingstids-

punktet,	 inklusive	 ikke	afskrevet	goodwill	 samt	 forventede	

omkostninger	til	salg	eller	afvikling.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner	i	fremmed	valuta	omregnes	ved	første	indreg-

ning	 til	 transaktionsdagens	kurs.	Tilgodehavender,	 gældsfor-

pligtelser	og	andre	monetære	poster	i	fremmed	valuta,	som	

ikke	er	afregnet	på	balancedagen,	omregnes	til	balancedagens	

valutakurs.	Valutakursdifferencer,	der	opstår	mellem	 trans-

aktionsdagens	kurs	og	kursen	på	betalingsdagen	henholds-

vis	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	gen-

nemsnitlige	valutakurser	 for	månederne,	 som	 ikke	afviger	

væsentligt	 fra	 transaktionsdagens	kurser.	Balanceposterne	

omregnes	 til	 balancedagens	 valutakurser.	 Kursdifferencer,	

opstået	ved	omregning	af	udenlandske	dattervirksomheders	

egenkapital	ved	årets	begyndelse	til	balancedagens	valutakur-

ser	samt	ved	omregning	af	 resultatopgørelser	 fra	gennem-

snitskurser	til	balancedagens	valutakurser,	indregnes	direkte	

på	egenkapitalen.

Kursregulering	af	mellemværender	med	selvstændige	uden-

landske	dattervirksomheder,	 der	 anses	 for	 en	del	 af	 den	

samlede	 investering	 i	den	pågældende	dattervirksomhed,	

indregnes	direkte	på	egenkapitalen.	

Ved	 indregning	af	udenlandske	dattervirksomheder,	der	er	

integrerede	enheder,	omregnes	monetære	aktiver	og	 for-

pligtelser	 til	balancedagens	kurs.	 Ikke-monetære	aktiver	og	

forpligtelser	omregnes	til	kursen	på	anskaffelsestidspunktet	

eller	på	 tidspunktet	 for	eventuelle	efterfølgende	op-	eller	

nedskrivninger.	Resultatopgørelsens	poster	omregnes	til	gen-

nemsnitlige	valutakurser	 for	månederne,	 idet	poster	afledt	

af	 ikke-monetære	aktiver	og	 forpligtelser	dog	omregnes	 til	

historiske	kurser	gældende	 for	de	pågældende	 ikke-mone-

tære	poster.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte	finansielle	instrumenter	måles	ved	første	indregning	

i	balancen	til	kostpris	og	efterfølgende	til	dagsværdi.	Afledte	

finansielle	 instrumenter	 indregnes	under	henholdsvis	andre	

tilgodehavender	og	anden	gæld.

Ændringer	i	dagsværdien	af	afledte	finansielle	 instrumenter,	

der	er	klassificeret	som	og	opfylder	betingelserne	for	sikring	

af	dagsværdien	af	et	indregnet	aktiv	eller	en	indregnet	forplig-

telse,	indregnes	i	resultatopgørelsen	sammen	med	ændringer	

i	værdien	af	det	sikrede	aktiv	eller	den	sikrede	forpligtelse.

Ændringer	i	dagsværdien	af	afledte	finansielle	 instrumenter,	

der	er	klassificeret	som	og	opfylder	betingelserne	for	sikring	

af	 fremtidige	 transaktioner,	 indregnes	direkte	på	egenkapi-

talen.	Når	de	sikrede	transaktioner	realiseres,	 indregnes	de	

akkumulerede	ændringer	 som	en	del	 af	 kostprisen	 for	de	

pågældende	regnskabsposter.



�8

AnVendT RegnSkAbSPRAkSIS

For	afledte	finansielle	instrumenter,	som	ikke	opfylder	betin-

gelserne	for	behandling	som	sikringsinstrumenter,	indregnes	

ændringer	 i	 dagsværdi	 løbende	 i	 resultatopgørelsen	 som	

finansielle	poster.

Ændringer	i	dagsværdien	af	afledte	finansielle	 instrumenter,	

som	anvendes	til	sikring	af	nettoinvesteringer	i	selvstændige	

udenlandske	datter-	eller	associerede	 selskaber,	 indregnes	

direkte	på	egenkapitalen.

Resultatopgørelsen
nettoomsætning
Nettoomsætningen	omfatter	årets	fakturerede	salg.

Igangværende	arbejder	for	fremmed	regning	indregnes	i	net-

toomsætningen	i	takt	med,	at	produktionen	udføres,	hvorved	

nettoomsætningen	svarer	til	salgsværdien	af	det	i	regnskabs-

året	udførte	arbejde	(produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger	omfatter	direkte	omkostninger,	der	

afholdes	for	at	opnå	nettoomsætningen.	I	produktionsomkost-

ninger	indregnes	omkostninger	til	råvarer,	hjælpematerialer	og	

produktionspersonale	samt	afskrivninger	på	produktionsanlæg.

Produktionsomkostninger	vedrørende	 igangværende	arbej-

der	for	fremmed	regning	indregnes	på	tidspunktet	for	deres	

afholdelse.

distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger	omfatter	omkostninger,	der	afhol-

des	til	distribution	af	solgte	varer,	reklameomkostninger	mv.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger	omfatter	omkostninger,	der	

afholdes	 til	 ledelse	og	administration	af	 koncernen,	herun-

der	omkostninger	til	det	administrative	personale	og	ledel-

sen	 samt	 lokaleomkostninger,	 kontorholdsomkostninger	og	

afskrivninger.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger
Andre	driftsindtægter	og	driftsomkostninger	omfatter	 ind-

tægter	og	omkostninger	af	 sekundær	karakter	 i	 forhold	 til	

koncernens	hovedaktiviteter.

finansielle poster
Finansielle	poster	omfatter	renteindtægter	og	renteomkost-

ninger,	realiserede	og	urealiserede	kursgevinster	og	kurstab	

vedrørende	værdipapirer,	gældsforpligtelser	og	transaktioner	

i	fremmed	valuta,	amortiseringstillæg	vedrørende	prioritets-

gæld,	kontantrabatter	mv.
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ekstraordinære poster
Ekstraordinære	poster	omfatter	indtægter	og	omkostninger,	

der	hidrører	fra	begivenheder,	som	ikke	hører	under	koncer-

nens	ordinære	drift,	og	 som	derfor	 ikke	 forventes	at	være	

tilbagevendende.

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	posteringer	direkte	på	

egenkapitalen.	Den	andel	af	den	resultatførte	skat,	der	knytter	

sig	til	årets	ekstraordinære	resultat,	henføres	hertil,	mens	den	

resterende	del	henføres	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	balanceorien-

terede	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	 fremfør-

selsberettigede	skattemæssige	underskud,	indregnes	i	balan-

cen	med	den	værdi,	hvortil	aktivet	forventes	at	kunne	rea-

liseres,	enten	ved	modregning	i	udskudte	skatteforpligtelser	

eller	som	nettoskatteaktiver.

Moderselskabet	 er	 sambeskattet	 med	 dets	 skattepligtige	

datterselskaber	(med	undtagelse	af	Vestforsyning	Net	A/S).	

Den	aktuelle	danske	selskabsskat	 fordeles	mellem	de	sam-

beskattede	danske	selskaber	i	forhold	til	disses	skattepligtige	

indkomster	 (fuld	 fordeling	med	 refusion	vedrørende	 skat-

temæssige	underskud).

balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle	anlægsaktiver	måles	 til	 kostpris	med	 fradrag	af	

akkumulerede	af-	og	nedskrivninger.	Der	afskrives	 ikke	på	

grunde	eller	på	anlæg	under	opførelse.	Modtagne	 investe-

ringsbidrag	passiveres	og	indtægtsføres	over	produktions-	og	

distributionsanlæggets	skønnede	middellevetid.

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.

Renteomkostninger	på	 lån	 til	 finansiering	af	 fremstilling	af	

materielle	anlægsaktiver	 indregnes	 i	 kostprisen,	 såfremt	de	

vedrører	 fremstillingsperioden.	Alle	øvrige	 finansieringsom-

kostninger	indregnes	i	resultatopgørelsen.



20

AnVendT RegnSkAbSPRAkSIS

Afskrivningsgrundlaget	er	kostpris	med	 fradrag	af	 forven-

tet	restværdi	efter	afsluttet	brugstid.	Der	foretages	 lineære	

afskrivninger	baseret	på	følgende	vurdering	af	aktivernes	for-

ventede	brugstider :

Bygninger	 �0-30	år

Produktions-	og	distributionsanlæg	 �5-50	år

Investeringsbidrag	(gæld)	 20-30	år

Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar	 3-�0	år

Aktiver,	der	efter	“hvile	i	sig	selv”-princippet	afskrives	og	ind-

regnes	i	taksterne	over	et	på	forhånd	fastsat	åremål,	afskrives	

dog	over	denne	periode.

Afskrivninger	indregnes	i	resultatopgørelsen	under	henholds-

vis	produktionsomkostninger,	distributionsomkostninger	og	

administrationsomkostninger.

Materielle	anlægsaktiver	nedskrives	 til	 genindvindingsværdi,	

såfremt	denne	er	lavere	end	den	regnskabsmæssige	værdi.

Fortjeneste	og	 tab	ved	afhændelse	af	materielle	 anlægsak-

tiver	opgøres	 som	 forskellen	mellem	salgsprisen	med	 fra-

drag	af	 salgsomkostninger	og	den	 regnskabsmæssige	værdi	

på	 salgstidspunktet.	 Fortjeneste	eller	 tab	 indregnes	 i	 resul-

tatopgørelsen	sammen	med	af-	og	nedskrivninger.

Kapitalandele	dattervirksomheder	og	associerede	virksom-

heder

Kapitalandele	i	dattervirksomheder	og	associerede	virksom-

heder	 indregnes	og	måles	efter	den	 indre	værdis	metode	

(equity-metoden).	 Dette	 indebærer,	 at	 kapitalandelene	 i	

balancen	måles	til	den	forholdsmæssige	andel	af	virksomhe-

dernes	regnskabsmæssige	indre	værdi.

I	 resultatopgørelsen	 indregnes	 moderselskabets	 andel	 af	

virksomhedernes	 resultat	efter	eliminering	af	urealiserede	

koncerninterne	fortjenester.

Dattervirksomheder	og	associerede	virksomheder	med	nega-

tiv	regnskabsmæssig	indre	værdi	måles	til	nul,	og	et	eventu-

elt	 tilgodehavende	hos	disse	virksomheder	nedskrives	med	

moderselskabets	 andel	 af	den	negative	 indre	 værdi,	 i	 det	

omfang	det	vurderes	uerholdeligt.	Såfremt	den	regnskabsmæs-

sige	negative	indre	værdi	overstiger	tilgodehavendet,	indregnes	

det	resterende	beløb	under	hensatte	forpligtelser,	i	det	omfang	

modervirksomheden	har	en	retlig	eller	faktisk	forpligtelse	til	

at	dække	den	pågældende	virksomheds	forpligtelser.

Nettoopskrivning	af	kapitalandele	 i	dattervirksomheder	og	

associerede	virksomheder	overføres	til	reserve	for	nettoop-

skrivning	af	kapitalandele	i	det	omfang,	den	regnskabsmæssige	

værdi	overstiger	kostprisen.
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Andre kapitalandele
Andre	kapitalandele	 indregnes	og	måles	 til	dagsværdi,	hvis	

denne	kan	skønnes,	eller	alternativt	til	forholdsmæssig	andel	

af	nominel	selskabskapital	eller	til	kostpris.

Varebeholdninger
Varebeholdninger	måles	til	kostpris,	opgjort	efter	FIFO-meto-

den,	eller	nettorealisationsværdi,	hvor	denne	er	lavere.

Kostprisen	 for	 handelsvarer,	 råvarer	 og	 hjælpematerialer	

omfatter	anskaffelsespris	med	tillæg	af	hjemtagelsesomkost-

ninger.

Nettorealisationsværdi	 for	varebeholdninger	opgøres	 som	

forventet	salgspris	med	fradrag	af	færdiggørelsesomkostninger	

og	omkostninger,	der	skal	afholdes	for	at	effektuere	salget.

Tilgodehavender
Tilgodehavender	måles	til	amortiseret	kostpris,	der	sædvan-

ligvis	svarer	til	nominel	værdi,	med	fradrag	af	nedskrivninger	

til	imødegåelse	af	forventede	tab.

Takstmæssige tilgodehavender/henlæggelser
Takstmæssige	 tilgodehavender/henlæggelser	omfatter	årets	

og	eventuelt	tidligere	års	takstmæssige	underdækninger	hen-

holdsvis	overdækninger.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende	arbejder	for	fremmed	regning	måles	til	salgs-

værdien	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	 ressource-

forbrug	og	det	 totale	budgetterede	 ressourceforbrug.	 For	

enkelte	projekter,	hvor	ressourceforbruget	ikke	kan	anvendes	

som	grundlag,	 er	der	 i	 stedet	benyttet	 forholdet	mellem	

afsluttede	delaktiviteter	og	de	samlede	delaktiviteter	for	det	

enkelte	projekt.

Såfremt	salgsværdien	af	en	entreprisekontrakt	ikke	kan	opgø-

res	pålideligt,	måles	salgsværdien	til	de	medgåede	omkostnin-

ger	eller	til	nettorealisationsværdien,	hvis	denne	er	lavere.

Det	enkelte	igangværende	arbejde	indregnes	i	balancen	under	

tilgodehavender	eller	gældsforpligtelser	afhængig	af,	om	netto-

værdien,	opgjort	som	salgssummen	med	fradrag	af	modtagne	

forudbetalinger,	er	positiv	eller	negativ.
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Omkostninger	i	forbindelse	med	salgsarbejde	og	opnåelse	af	

kontrakter	samt	finansieringsomkostninger	indregnes	i	resul-

tatopgørelsen,	når	de	afholdes.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter	indregnet	under	aktiver	omfatter	

afholdte	omkostninger,	der	vedrører	efterfølgende	regnskabs-

år.	Periodeafgrænsningsposter	måles	til	amortiseret	kostpris,	

der	sædvanligvis	svarer	til	nominel	værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer	 indregnet	under	omsætningsaktiver	omfatter	

børsnoterede	obligationer	og	kapitalandele,	der	måles	 til	

dagsværdi	(børskurs)	på	balancedagen.

udbytte
Udbytte	 indregnes	 som	en	gældsforpligtelse	på	 tidspunk-

tet	 for	vedtagelse	på	generalforsamlingen.	Det	 foreslåede	

udbytte	for	regnskabsåret	vises	som	en	særskilt	post	under	

egenkapitalen.

Andre hensatte forpligtelser
Andre	hensatte	 forpligtelser	omfatter	 forventede	omkost-

ninger	til	pensionsforpligtelser,	tab	på	igangværende	arbejder	

mv.	Andre	hensatte	 forpligtelser	 indregnes	og	måles	 som	

det	bedste	skøn	over	de	udgifter,	der	er	nødvendige	for	på	

balancedagen	at	afvikle	forpligtelserne.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld	måles	på	tidspunktet	for	lånoptagelse	til	kostpris,	

svarende	til	det	modtagne	provenu	efter	fradrag	af	afholdte	

transaktionsomkostninger.	Efterfølgende	måles	prioritetsgæld	

til	amortiseret	kostpris,	svarende	til	den	kapitaliserede	værdi	

ved	anvendelse	af	den	effektive	rentes	metode.

Andre finansielle forpligtelser
Andre	finansielle	forpligtelser	indregnes	til	amortiseret	kost-

pris,	der	sædvanligvis	svarer	til	nominel	værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter	 indregnet	 under	 forpligtelser	

omfatter	modtagne	indtægter	til	resultatføring	i	efterfølgende	

regnskabsår.	Periodeafgrænsningsposter	måles	til	amortiseret	

kostpris,	der	sædvanligvis	svarer	til	nominel	værdi.
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Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen	 for	koncernen	præsenteres	efter	

den	 indirekte	metode	og	viser	pengestrømme	vedrørende	

drift,	 investeringer	og	 finansiering	samt	koncernens	 likvider	

ved	årets	begyndelse	og	 slutning.	Der	er	 ikke	udarbejdet	

særskilt	pengestrømsopgørelse	for	moderselskabet,	da	denne	

er	indeholdt	i	pengestrømsopgørelsen	for	koncernen.

Likviditetsvirkningen	af	 køb	og	 salg	af	 virksomheder	vises	

separat	under	pengestrømme	vedrørende	 investeringsakti-

viteter.	 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	 driftsposter,	

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	 immaterielle,	materielle	og	

finansielle	anlægsaktiver.

Pengestrømme	vedrørende	 finansieringsaktiviteter	omfat-

ter	ændringer	 i	 størrelse	eller	 sammensætning	af	 koncer-

nens	aktiekapital	og	omkostninger	forbundet	hermed,	samt	

optagelse	af	 lån,	 afdrag	på	 rentebærende	gæld	og	betaling	

af	udbytte.

Likvider	omfatter	likvide	beholdninger	og	kortfristede	værdi-

papirer	med	ubetydelig	kursrisiko,	med	fradrag	af	kortfristet	

bankgæld.

hoved- og nøgletal
Nøgletal	er	udarbejdet	således:

Bruttomargin	 =	 	Bruttoresultat	x	�00	

	 	 Nettoomsætning

Overskudsgrad		 =	 	Driftsresultat	x	�00	

	 	 Nettoomsætning

Afkastningsgrad	 =	 	Driftsresultat	x	�00	

	 Gennemsnitlige	operationelle

Egenkapitalens	forrentning	=	 	Årets	resultat	x	�00	

	 	 Gennemsnitlig	egenkapital

Egenkapitalandel	 =	 	Egenkapital	x	�00	

	 	 Balancesum

Operationelle	aktiver	beregnes	som	balancesummen	fratruk-

ket	 likvide	beholdninger,	 rentebærende	aktiver	 (herunder	

aktier)	samt	kapitalandele.
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ReSulTATOPgøRelSe fOR 2007

 Moderselskab koncern
	 2006 2007   2007 2006
 t.kr. t.kr.  note t.kr. t.kr. _______ _______  ____ _______ _______
	 7.067	 7.076	 Nettoomsætning	 �	 439.987	 369.346
	 0	 0	 Produktionsomkostninger	 2,3	 (406.082)	 (338.39�) _______ _______   _______ _______
 7.067 7.076 bruttoresultat  33.905 30.955

	 (23)	 (4�)	 Distributionsomkostninger	 2,3	 (�.626)	 (854)
	 (5.�05)	 (4.3�7)	 Administrationsomkostninger	 2,3,3�	 (�3.594)	 (�3.640) _______ _______   _______ _______
 1.939 2.718 Resultat af primær drift  18.685 16.461

	 0	 0	 Andre	driftsindtægter	 	 5.2�5	 3.632
	 0	 0	 Andre	driftsomkostninger	 	 (7.743)	 (3.959) _______ _______   _______ _______
 1.939 2.718 driftsresultat  16.157 16.134

	 	 	 Indtægter	af	kapitalandele	i	tilknyttede	
	 �0.562	 ��.76�	 virksomheder	 4	 0	 0
	 0	 0	 Indtægter	af	kapitalandel	i	associeret	virksomhed	 5	 97	 (370)
	 �.278	 975	 Indtægter	af	andre	kapitalandele	 6	 (�.029)	 �.937
	 �.239	 �.888	 Finansielle	indtægter	 7	 �4.769	 �2.33�
	 (�.808)	 (2.486)	 Finansielle	omkostninger	 8	 (�3.489)	 (�3.707) _______ _______   _______ _______
 13.210 14.856 Resultat før skat  16.505 16.325

	 (829)	 (506)	 Skat	af	årets	resultat	 9	 (3.973)	 (5.027) _______ _______   _______ _______
 12.381 14.350 koncernens resultat  12.532 11.298

	 0	 0	 Minoritetsinteressers	andel	af	resultatet	 �8	 �.8�8	 �.083 _______ _______   _______ _______
 12.381 14.350 Årets resultat  14.350 12.381 _______ _______   _______ _______ _______ _______   _______ _______

   forslag til resultatdisponering
	 	 0	 Udbytte	for	regnskabsåret
	 	 ��.76�	 Overført	til	reserve	for	nettoopskrivning	af	kapitalandele
	 	 2.589	 Overført	resultat  _______
  14.350  _______
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bAlAnce PR. 31.12.2007

 Moderselskab koncern
 2006 2007   2007 2006
 t.kr. t.kr.  note t.kr. t.kr. _______ _______  ____ _______ _______
	 54.507	 52.6�7	 Grunde	og	bygninger	 	 54.3�3	 57.003
	 0	 0	 Produktions-	og	distributionsanlæg	 	 377.600	 374.�7�
	 0	 0	 Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar	 	 3.7�4	 6.58�
	 0	 0	 Indretning	af	lejede	lokaler	 	 349	 465
	 0	 600	 Anlægsaktiver	under	udførelse	 	 �.775	 0 _______ _______   _______ _______
 54.507 53.217 Materielle anlægsaktiver 10 437.751 438.220 _______ _______   _______ _______

	 366.575	 378.080	 Kapitalandele	i	tilknyttede	virksomheder	 ��	 0	 0
	 0	 0	 Kapitalandel	i	associeret	virksomhed	 �2	 0	 0
	 4.006	 7.2�5	 Andre	kapitalandele	 �3	 53.246	 48.356
	 0	 0	 Depositum	 	 �4�	 �.00� _______ _______   _______ _______
 370.581 385.295 finansielle anlægsaktiver  53.387 49.357 _______ _______   _______ _______

 425.088 438.512 Anlægsaktiver  491.138 487.577 _______ _______   _______ _______

 0 0 Varebeholdninger 14 9.092 8.167 _______ _______   _______ _______

	 2	 0	 Tilgodehavender	fra	salg	 	 �5.030	 29.984
	 0	 0	 Igangværende	arbejder		 �5	 806	 4.730
	 0	 0	 Selskabsskat	 	 40�	 �2.738
	 0	 0	 Takstmæssige	tilgodehavender	 	 6.032	 6.�97
	 5.005	 �4�	 Tilgodehavender	hos	tilknyttede	virksomheder	 	 0	 0
	 0	 0	 Tilgodehavende	hos	associeret	virksomhed	 	 4.686	 2.624
	 4	 852	 Andre	tilgodehavender	 	 �4.672	 9.794
	 �39	 207	 Periodeafgrænsningsposter	 �6	 �.747	 957 _______ _______   _______ _______
 5.150 1.200 Tilgodehavender  43.374 67.024 _______ _______   _______ _______

 0 0 Værdipapirer  117.033 114.275 _______ _______   _______ _______

 12.296 41.320 likvide beholdninger  164.356 107.559 _______ _______   _______ _______

 17.446 42.520 Omsætningsaktiver  333.855 297.025 _______ _______   _______ _______

 442.534 481.032 Aktiver  824.993 784.602 _______ _______   _______ _______ _______ _______   _______ _______
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bAlAnce PR. 31.12.2007

 Moderselskab koncern
	 2006 2007   2007 2006
 t.kr. t.kr.  note t.kr. t.kr. _______ _______  ____ _______ _______
	 �0.9�9	 �0.9�9	 Aktiekapital	 �7	 �0.9�9	 �0.9�9
	 �99.463	 2�0.969	 Reserve	for	nettoopskrivning	af	kapitalandele	 	 0	 0
	 20�.699	 204.854	 Overført	resultat	 	 4�5.823	 40�.�62 _______ _______   _______ _______
 412.081 426.742 egenkapital  426.742 412.081 _______ _______   _______ _______

 0 0 Minoritetsinteresser 18 2.564 1.467 _______ _______   _______ _______

	 0	 0	 Henlæggelser	til	fremtidige	investeringer	 	 94.565	 �04.482
	 �.�44	 �.245	 Udskudt	skat	 �9	 �3.766	 8.905
	 0	 0	 Hensættelse	til	negativ	kapitalinteresse	 �2	 �02	 �99
	 43	 �48	 Andre	hensatte	forpligtelser	 20	 640	 5�3 _______ _______   _______ _______
 1.187 1.393 hensatte forpligtelser  109.073 114.099 _______ _______   _______ _______

	 22.��0	 2�.478	 Prioritetsgæld	 	 2�.478	 22.��0
	 0	 28.074	 Lån	KommuneKredit	 	 �47.460	 �39.0�5
	 0	 0	 Anden	gæld	 	 25	 3�
	 0	 0	 Periodiseret	EU-tilskud	 	 0	 2.0�4 _______ _______   _______ _______
 22.110 49.552 langfristede gældsforpligtelser 21 168.963 163.170 _______ _______   _______ _______

	 596	 �.343	 Kortfristet	del	af	langfristede	gældsforpligtelser	 2�	 20.036	 �5.300
	 0	 0	 Bankgæld	 	 8.357	 8.707
	 444	 �.085	 Leverandørgæld	 	 48.067	 37.047
	 5.000	 0	 Gæld	til	tilknyttede	virksomheder	 	 0	 0
	 307	 595	 Selskabsskat	 	 0	 0
	 809	 322	 Anden	gæld	 22	 34.368	 32.684
	 0	 0	 Periodeafgrænsningsposter	 23	 6.823	 47 _______ _______   _______ _______
 7.156 3.345 kortfristede gældsforpligtelser  117.651 93.785 _______ _______   _______ _______

 29.266 52.897 gældsforpligtelser  286.614 256.955 _______ _______   _______ _______

 442.534 481.032 Passiver  824.993 784.602 _______ _______   _______ _______ _______ _______   _______ _______

	 	 	 Pantsætninger	og	eventualforpligtelser	mv.	 24-27

	 	 	 Øvrige	noter	 3�-33
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egenkAPITAlOPgøRelSe fOR 2007

koncern
	  Reserve
  for
 Aktie- opskriv- Overført
 kapital ninger resultat I alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______
Egenkapital	0�.0�.2007	 �0.9�9	 0	 40�.�62	 4�2.08�
Årets	resultat	 0	 0	 �4.350	 �4.350
Valutakursreguleringer	af	udenlandsk
dattervirksomhed	 0	 0	 (255)	 (255)
Værdiregulering,	sikringsinstrumenter	 0	 0	 755	 755
Aktuel	skat,	sikringsinstrumenter	 0	 0	 (�89)	 (�89) _______ _______ _______ _______
egenkapital 31.12.2007 10.919 0 415.823 426.742 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Moderselskab
	 	 Reserve
  for
 Aktie- opskriv- Overført
 kapital ninger resultat I alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______
Egenkapital	0�.0�.2007	 �0.9�9	 �99.463	 20�.699	 4�2.08�
Årets	resultat	 0	 ��.76�	 2.589	 �4.350
Valutakursreguleringer	af	udenlandsk
dattervirksomhed	 0	 (255)	 0	 (255)
Værdiregulering,	sikringsinstrumenter	 0	 0	 755	 755
Aktuel	skat,	sikringsinstrumenter	 0	 0	 (�89)	 (�89) _______ _______ _______ _______
egenkapital 31.12.2007 10.919 210.969 204.854 426.742 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
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PengeSTRøMSOPgøRelSe fOR 2007

  koncern
	  2007 2006
 note t.kr. t.kr. ____ _______ _______
Driftsresultat	 	 �6.�57	 �6.�34
Reguleringer	 28	 7�.�56	 69.5�2
Ændring	i	driftskapital	 29	 27.�42	 3.�60  _______ _______
	 	 ��4.455	 88.806
Betalte	renteomkostninger	mv.,	netto	 	 �.280	 (�.376)
Betalt	selskabsskat	 	 �3.�42	 (3.�78)  _______ _______
Pengestrømme vedrørende drift  128.877 84.252  _______ _______

Køb	af	materielle	anlægsaktiver	 	 (�04.286)	 (�25.�44)
Salg	af	materielle	anlægsaktiver	 	 797	 777
Køb	af	finansielle	anlægsaktiver	 	 (6.233)	 0
Regulering	af	deposita	 	 85�	 35
Modtagne	investeringsbidrag	 	 24.346	 27.978  _______ _______
Pengestrømme vedrørende investeringer  (84.525) (96.354)  _______ _______

Indskud	af	selskabskapital	i	datterselskab	 	 3.�59	 �.889
Provenu	ved	optagelse	af	langfristede	gældsforpligtelser	 	 28.786	 0
Afdrag	på	langfristede	gældsforpligtelser	 	 (�6.2�4)	 (�6.48�)
Betalt	udbytte	 	 0	 (35.000)  _______ _______
Pengestrømme vedrørende finansiering  15.731 (49.592)  _______ _______

ændring i likvider  60.083 (61.694) 

Likvider	0�.0�.2007	 	 2�3.�27	 274.775
Kursregulering	af	likvider	0�.0�.2007	 	 (�78)	 46  _______ _______
likvider 31.12.2007	 30	 273.032 213.127  _______ _______  _______ _______
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nOTeR

 Moderselskab koncern
	 2006 2007   2007 2006
 t.kr. t.kr.   t.kr. t.kr. _______ _______   _______ _______
   1. nettoomsætning 
	 0	 0	 Salg	af	forsyningsrelaterede	ydelser	 	 333.527	 296.684
	 0	 0	 Takstmæssige	reguleringer	 	 3.3�8	 (7.649)
	 7.067	 7.076	 Anden	omsætning	 	 �03.�42	 80.3�� _______ _______   _______ _______
 7.067 7.076   439.987 369.346 _______ _______   _______ _______

	 	 	 fordelt	på	aktiviteter :
	 	 	 Elforsyning	 	 96.545	 66.�58
	 	 	 Varmeforsyning	 	 �46.040	 �39.727
	 	 	 Vandforsyning	 	 25.266	 �6.723
	 	 	 Rensning	af	spildevand	 	 68.994	 65.334
	 	 	 Gadebelysning	 	 �2.592	 2.3�3
	 	 	 Entreprisevirksomhed	mv.	 	 90.236	 78.269
	 	 	 Ikke	fordelt	 	 3�4	 822     _______ _______
     439.987 369.346     _______ _______

   2. Personaleomkostninger
	 	 	 Lønninger	og	gager,	pensionsbidrag	samt
	 36 27	 andre	sociale	omkostninger	 	 50.727 48.175 _______ _______   _______ _______

	 36 27	 Heraf	samlet	vederlag	til	direktion	og	bestyrelse	 	 1.842 1.782 _______ _______   _______ _______

	 0 0	 Gennemsnitligt	antal	medarbejdere	 	 126 124 _______ _______   _______ _______

   3. Af- og nedskrivninger
	 �.3�4	 �.890	 Bygninger	 	 3.752	 2.404
	 0	 0	 Produktions-	og	distributionsanlæg	 	 57.830	 45.83�
	 0	 0	 Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar	 	 2.6�6	 2.205
	 0	 0	 Indretning	lejede	lokaler	 	 �0�	 �0�
	 0	 0	 Tab	ved	salg	af	anlægsaktiver	 	 463	 �88 _______ _______   _______ _______
 1.314 1.890   64.762 50.729 _______ _______   _______ _______
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nOTeR

 Moderselskab koncern
	 2006 2007   2007 2006
 t.kr. t.kr.   t.kr. t.kr. _______ _______   _______ _______
	 	 	 4. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede 
   virksomheder
	 	 	 Andel	af	resultat	efter	skat:
	 2.9�3	 3.�67	 Vestforsyning	Erhverv	A/S	 	 0	 0
	 7.367	 5.960	 Vestforsyning	Net	A/S	 	 0	 0
	 282	 2.634	 Vestforsyning	Belysning	A/S	 	 0	 0 _______ _______   _______ _______
 10.562 11.761   0 0 _______ _______   _______ _______

   5 Indtægter af kapitalandel i associeret 
   virksomhed
	 0 0	 Maabjerg	BioEnergy	A/S	  97 (370) _______ _______   _______ _______

   6. Indtægter af andre kapitalandele
	 �.278	 975	 Regulering	af	dagsværdi	 	 (�.467)	 �.937
	 0	 0	 Avance	ved	salg	af	aktier	 	 438	 0 _______ _______   _______ _______
 1.278 975   (1.029) 1.937 _______ _______   _______ _______

   7. finansielle indtægter
	 438	 �88	 Renter	tilknyttede	virksomheder	 	 0	 0
	 0	 0	 Udbytte	Vestjyske	Net	�50	kV	A/S	 	 �.�4�	 57�
	 80�	 �.700	 Finansielle	indtægter	i	øvrigt	 	 �3.628	 ��.760 _______ _______   _______ _______
 1.239 1.888   14.769 12.331 _______ _______   _______ _______

   8. finansielle omkostninger
	 442	 �88	 Renter	tilknyttede	virksomheder	 	 0	 0
	 �.366	 2.298	 Finansielle	omkostninger	i	øvrigt	 	 �3.489	 �3.707 _______ _______   _______ _______
 1.808 2.486   13.489 13.707 _______ _______   _______ _______
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nOTeR

 Moderselskab koncern
 2006 2007   2007 2006
 t.kr. t.kr.   t.kr. t.kr. _______ _______   _______ _______
   9. Skat af årets resultat
	 4�5	 406	 Aktuel	skat	 	 0	 0
	 4�4	 223	 Ændring	af	udskudt	skat	 	 5.6�8	 5.027
	 0	 (�23)	 Effekt	af	ændring	i	skattesats	 	 (980)	 0
	 0	 0	 Regulering	vedrørende	tidligere	år	 	 (665)	 0 _______ _______   _______ _______
 829 506   3.973 5.027 _______ _______   _______ _______

koncern
	  Produk-
  tions- og  Indret- Andre 
 grunde distribu- Andre ning af an læg 
 og byg- tions- anlæg lejede under 
 ninger anlæg mv. lokaler udførelse 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______ _______
10. Materielle anlægsaktiver
Kostpris	0�.0�.2007	 75.332	 792.3�5	 �2.883	 667	 0
Tilgang		 �.06�	 67.835	 �78	 327	 �.775
Afgang	 (52)	 (�.060)	 (�.�88)	 (387)	 0 _______ _______ _______ _______ _______
kostpris 31.12.2007 76.341 859.090 11.873 607 1.775 _______ _______ _______ _______ _______

Af-	og	nedskrivninger	0�.0�.2007	 (8.947)	 (269.377)	 (6.302)	 (202)	 0
Korrektion	vedr.	fusion	0�.0�.2007	 (9.38�)	 (�48.766)	 0	 0	 0
Tilgang	 (3.752)	 (63.652)	 (2.6�6)	 (�0�)	 0
Afgang	 52	 305	 759	 45	 0 _______ _______ _______ _______ _______
Af- og nedskrivninger 31.12.2007 (22.028) (481.490) (8.159) (258) 0 _______ _______ _______ _______ _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2007 54.313 377.600 3.714 349 1.775 _______ _______ _______ _______ _______
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nOTeR

Moderselskab
	 	 Anlæg 
 grunde og under 
 bygninger udførelse 
 t.kr. t.kr. _______ _______
10. Materielle anlægsaktiver - fortsat
Kostpris	0�.0�.2007	 58.245	 0
Tilgang	 0	 600
Afgang	 0	 0 _______ _______
kostpris 31.12.2007 58.245 600 _______ _______

Af-	og	nedskrivninger	0�.0�.2007	 (3.738)	 0
Tilgang	 (�.890)	 0
Afgang	 0	 0 _______ _______
Af- og nedskrivninger 31.12.2007 (5.628) 0 _______ _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2007 52.617 600 _______ _______
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nOTeR

Moderselskab
	 kapital- 
  andele i 
 tilknyttede 
 virksomheder 
 t.kr. _______
11. kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris	0�.0�.2007	 �67.��� _______
kostpris 31.12.2007 167.111 _______

Nettoopskrivninger	0�.0�.2007	 �99.463
Andel	i	årets	resultat,	netto	 ��.76�
Valutakursregulering	 (255) _______
nettoopskrivninger 31.12.2007 210.969 _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2007 378.080 _______

Kapitalandele	i	tilknyttede	virksomheder	omfatter :

Moderselskab
Vestforsyning	Erhverv	A/S,	Holstebro,	ejerandel	�00%
Vestforsyning	Net	A/S,	Holstebro,	ejerandel	�00%
Vestforsyning	Varme	A/S	,	Holstebro,	ejerandel	�00%
Vestforsyning	Vand	A/S,	Holstebro,	ejerandel	�00%
Vestforsyning	Spildevand	A/S,	Holstebro,	ejerandel	�00%
Vestforsyning	Belysning	A/S,	Holstebro,	ejerandel	�00%
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nOTeR

koncern
 kapital- 
 andel i 
 associeret 
 virksomhed 
 t.kr. _______
12. kapitalandel i associeret virksomhed
Kostpris	0�.0�.2007	 350 _______
kostpris 31.12.2007 350 _______

Nettoopskrivninger	0�.0�.2007	 (549)
Andel	i	årets	resultat,	netto	 ��6
Regulering	til	indre	værdi	 (�9) _______
nettoopskrivninger 31.12.2007 (452) _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2007 (102) _______

Kapitalandel	i	associeret	virksomhed	omfatter :
Maabjerg	BioEnergy	A/S,	Holstebro,	ejerandel	3�,3%
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 Moderselskab koncern
	 2007 2007
 t.kr. t.kr. _______ _______
13. Andre kapitalandele
Kostpris	0�.0�.2007	 7.2��	 �2.040
Tilgang	 2.234	 6.288 _______ _______
kostpris 31.12.2007 9.445 18.328 _______ _______

Op-	og	nedskrivninger	0�.0�.2007	 (3.205)	 36.3�6
Regulering	 975	 (�.398) _______ _______
Op- og nedskrivninger 31.12.2007 (2.230) 34.918 _______ _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2007 7.215 53.246 _______ _______

Moderselskab
Kapitalandele	omfatter :
Scanenergi	A/S,	Herning,	ejerandel	9,�%

koncern
Kapitalandele	omfatter :
Scanenergi	A/S,	Herning,	ejerandel	9,�%
Scanenergi	Elsalg	A/S,	Herning,	ejerandel	�4,7%
Vestjyske	Net	�50	kV	A/S,	Herning,	ejerandel	6,3%
Vestjyske	Net	60	kV	A/S,	Herning,	ejerandel	�0,4%
Enervice	A/S,	Holstebro,	ejerandel	�0,4%



36

nOTeR

 Moderselskab koncern
	 2006 2007   2007 2006
 t.kr. t.kr.   t.kr. t.kr. _______ _______   _______ _______
   14. Varebeholdninger
	 0	 0	 Aktiver	til	videresalg	 	 0	 485
	 0	 0	 Råvarer	og	hjælpematerialer	 	 8.438	 7.396
	 0	 0	 Brændsel	 	 654	 286 _______ _______   _______ _______
	 0	 0	 	 	 9.092	 8.�67 _______ _______   _______ _______

   15. Igangværende arbejder for fremmed regning
	 0	 0	 Salgsværdi	af	udførte	arbejder	 	 866	 4.730
	 0	 0	 Foretagne	acontofaktureringer	 	 (60)	 0 _______ _______   _______ _______
	 0	 0	 	 	 806	 4.730 _______ _______   _______ _______

   16. Periodeafgrænsningsposter
	 �39	 207	 Forudbetalte	omkostninger	 	 �.747	 957 _______ _______   _______ _______

   17. Aktiekapital
	 	 	 Aktiekapitalen	består	af	aktier	a	�.000	kr.
	 	 	 og	multipla	heraf.

	 	 	 Aktierne	er	ikke	opdelt	i	klasser.

	 	 	 Ændring	i	aktiekapitalen	i	regnskabsårene	2003-2007:
	 	 �0.�00	 Aktiekapital	0�.0�.2003
	 	 807	 Tilgang	2006
	 	 �2	 Tilgang	2007  _______
  10.919 Aktiekapital 31.12.2007  _______
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nOTeR

 Moderselskab koncern
	 2006 2007   2007 2006
 t.kr. t.kr.   t.kr. t.kr. _______ _______   _______ _______
   18. Minoritetsinteresser
	 	 	 Minoritetsinteresser	0�.0�.2007	 	 �.467	 549
	 	 	 Tilgang	Energy	Saving	Agency	S.A.	 	 2.559	 �.897
	 	 	 Tilgang	International	Energy	Saving	Centre	 	 600	 0
	 	 	 Andel	af	årets	resultat	 	 (�.8�8)	 (�.083)
	 	 	 Valutakursregulering	 	 (244)	 �04     _______ ________
   Minoritetsinteresser 31.12.2007  2.564 1.467     _______ ________

   19. udskudt skat
	 	 	 Udskudt	skat	hviler	på	følgende	poster :
	 4.085	 4.978	 Materielle	anlægsaktiver	 	 (2.438.007)	 (�.653.740)
	 0	 0	 Debitorer	mv.	 	 (686)	 (625)
	 0	 0	 Finansielle	anlægsaktiver	 	 (850)	 47�
	 0	 0	 Fremførbart	underskud	 	 0	 (�3.277) _______ _______   _________ ________
 4.085 4.978 beregningsgrundlag  (2.439.543) (1.667.171) _______ _______   _________ ________

	 1.144 1.245	 Beregnet	udskudt	skat,	25%/28%	 	 (609.885) (466.808) _______ _______   _________ ________

	 1.144 1.245	 Heraf	indregnet	 	 13.766 8.905 _______ _______   _________ ________

	 	 	 Udskudte	skatteaktiver	i	“hvile-i-sig-selv”-
	 	 	 selskaber	indregnes	ikke.

   20. Andre hensatte forpligtelser
	 �5�	 43	 Hensat	til	tjenestemandspensioner	0�.0�.2007	 	 5�3	 �.087
	 (�08)	 �05	 Regulering	 	 �27	 (574) _______ _______   _________ ________
 43 148 hensat til tjenestemandspensioner 31.12.2007  640 513 _______ _______   _________ ________

 43 148 Andre hensatte forpligtelser 31.12.2007  640 513 _______ _______   _________ ________
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koncern
	   Amor-
 forfald forfald tiseret n o m . 
 inden efter gæld g æ l d 
 1 år 1 år i alt i alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______
21. langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld	 63�	 2�.478	 22.�09	 25.784
Lån	KommmuneKredit	 �9.405	 �47.460	 �66.865	 �66.865
Anden	gæld	 0	 25	 25	 25 _______ _______ _______ _______
langfristede gældsforpligtelser 31.12.2007 20.036 168.963 188.999 192.674 _______ _______ _______ _______

Efter	mere	end	5	år	forfalder :
Prioritetsgæld	 	 �8.554
Lån	KommuneKredit	 	 64.675  _______
  83.229  _______

Moderselskab
	 	 	 Amor-
 forfald forfald tiseret n o m . 
 inden efter gæld g æ l d 
 1 år 1 år i alt i alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______
Prioritetsgæld	 63�	 2�.478	 22.�09	 25.784
Lån	KommuneKredit	 7�2	 28.074	 28.786	 28.786 _______ _______ _______ _______
langfristede gældsforpligtelser 31.12.2007 1.343 49.552 50.895 54.570 _______ _______ _______ _______

Efter	mere	end	5	år	forfalder :
Prioritetsgæld	 	 �8.554
Lån	Kommunekredit	 	 24.92�  _______
  43.475  _______
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 Moderselskab koncern
	 2006 2007   2007 2006
 t.kr. t.kr.   t.kr. t.kr. _______ _______   _______ _______
   22. Anden gæld
	 0	 0	 Feriepenge-	og	afspadseringsforpligtelser	 	 7.695	 7.66�
	 0	 �37	 Moms	og	afgifter	 	 �7.6��	 �8.�54
	 0	 0	 Skyldige	renter	 	 �.458	 �.536
	 809	 �85	 Andre	skyldige	omkostninger	 	 7.604	 5.333 _______ _______   _______ _______
 809 322   34.368 32.684 _______ _______   _______ _______

   23. Periodeafgrænsningsposter
	 0	 0	 Periodiseret	energisalg	 	 6.823	 0
	 0	 0	 Periodiserede	indtægter	 	 0	 47 _______ _______   _______ _______
 0 0   6.823 47 _______ _______   _______ _______

   24. Pantsætninger
	 	 	 Ingen

   25. kontraktlige forpligtelser
	 	 	 Der	er	indgået	aftale	om	varmeleverancer	til	0�.0�.20�7.
	 	 	 Herudover	er	der	kun	almindelige	forpligtelser	vedrørende
	 	 	 lejemål.

   26. leasingforpligtelser
	 	 	 Der	er	indgået	aftale	om	leasing	af	kopimaskiner	frem	til	0�.�0.20�0.
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 Moderselskab
	 2006 2007
 t.kr. t.kr. _______ _______
   27. kautions- og eventualforpligtelser
	 	 	 Moderselskabet	har	stillet	selvskyldnerkaution	for	datterselskaberne:
	 	 	 Vestforsyning	Varme	A/S,	Vestforsyning	Erhverv	A/S,	Danish	
	 	 	 Energy	and	Environmental	Center	A/S,	Vestforsyning	Belysning
	 	 	 A/S,	Vest	forsyning	Vand	A/S	og	Vestforsyning	Spildevand	A/S’	bank-
	 	 	 forbindelse.

	 8.707	 8.�60	 Bankgæld	i	de	nævnte	datterselskaber _______ _______

	 	 	 Moderselskabet	har	stillet	selvskyldnerkaution	for	Danske
	 	 	 Bank	A/S’	afgivne	garantier	for	Scanenergi	A/S’	forpligtelser
	 	 	 overfor	samhandelspartnere	på	elmarkedet.	Kautionen	er
	 	 	 maksimeret	til	8.756	t.kr.
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  koncern
	 	 	 	 	 2007 2006
     t.kr. t.kr.     _______ _______
28. Reguleringer
Af-	og	nedskrivninger	ekskl.	anvendte	henlæggelser	 	 64.762	 50.729
Regulering	af	hensættelse	til	tab	på	debitorer	 	 7�	 (24)
Regulering	af	hensættelse	til	tjenestemandspensioner	 	 �27	 (574)
Regulering	vedr.	salg	af	aktivitet	 	 	 346	 0
Værdiregulering	sikringsinstrumenter	 	 755	 0
Takstmæssige	reguleringer	 	 	 	 5.095	 �9.38�     _______ _______
     71.156 69.512     _______ _______

29. ændring i driftskapital
Ændring	i	tilgodehavender	mv.	 	 	 6.286	 �6.585
Ændring	i	leverandørgæld	mv.	 	 	 20.856	 (�3.425)     _______ _______
     27.142 3.160     _______ _______

30. likvider
Likvide	beholdninger	 	 	 	 �64.356	 �07.559
Værdipapirer	 	 	 	 ��7.033	 ��4.275
Bankgæld	 	 	 	 	 (8.357)	 (8.707)     _______ _______
likvide beholdninger, netto   273.032 213.127     _______ _______

31. honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
I	administrationsomkostninger	er	indeholdt	koncernens	honorar	til
moderselskabets	generalforsamlingsvalgte	revisor	med:
Revision	 	 	 	 	 840	 777
Andre	ydelser	end	revision	 	 	 356	 865     _______ _______
     1.196 1.642     _______ _______



42

nOTeR

32. nærtstående parter
Nærtstående	parter	med	bestemmende	indflydelse	på	Vestforsyning	A/S-koncernen:
•	 Holstebro	Kommune,	der	er	virksomhedsdeltager

Øvrige	nærtstående	parter,	som	Vestforsyning	A/S-koncernen	har	haft	transaktioner	med	i	2007:
•	 Ingen

Transaktioner	mellem	nærtstående	parter	og	Vestforsyning	A/S-koncernen	i	2007:
•	 Køb	af	administrative	ydelser

Øvrige	ledelsesvederlag	mv.	er	særskilt	oplyst	i	note	3,	personaleomkostninger.

33. Aktionærforhold
Følgende	aktionærer	ejer	mere	end	5%	af	selskabets	aktiekapital:
•	 Holstebro	Kommune
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Vi forsyner dig - hver dag



Vestforsyning a/s . Nupark 51 . 7500 Holstebro
tlf. 9612 7300 . fax 9612 7301 . vestforsyning@vestforsyning.dk
www.vestforsyning.dk


