
ÅrSrApporT 2008



UDGIVEr
Vestforsyning A/S
Nupark 51
7500 Holstebro

Telefon: 96 12 73 00
Fax: 96 12  73 01

Vestforsyning@vestforsyning.dk
www.vestforsyning.dk 

LAYoUT oG proDUKTIoN
Grafisk værksted

FoTo
pressefotograf Jens Bach



1

ÅRSRAPPORT 2008

IndhOldSfORTegnelSe

Side

Selskabsoplysninger 2

Ledelsespåtegning 3

Den uafhængige revisors påtegning 4

Ledelsesberetning 5

Anvendt regnskabspraksis 15

Resultatopgørelse for 2008 24

Balance pr. 31.12.2008 25

Egenkapitalopgørelse for 2008 27

Pengestrømsopgørelse for 2008 28

Noter  29



2

SelSkAbSOPlySnIngeR 

Selskab
Vestforsyning A/S

CVR-nr. 25 95 22 00

Hjemstedskommune: Holstebro

Telefon: 96 12 73 00

Telefax: 96 12 73 01

Internet: www.vestforsyning.dk

E-mail: vestforsyning@vestforsyning.dk

bestyrelse
Kurt Nygaard, formand

Niels Kristian Jensen, næstformand

Martin Dåsbjerg

Ole Poulsen Stride

Lizzie Sørensen

Kim Bendt Lorentz Bendtsen

Preben Blæsbjerg

Susanne Kirkgaard-Sehested

direktion
Jørgen Udby 

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling, den     /     2009

dirigent



3

ÅRSRAPPORT 2008
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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. decem-

ber 2008 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 12. maj 2009

direktion

Jørgen Udby

direktør
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Kurt Nygaard Niels Kristian Jensen Martin Dåsbjerg

formand næstformand
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Til aktionærerne i Vestforsyning A/S
Vi har revideret årsrapporten for Vestforsyning A/S for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2008 omfattende ledelses-

påtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resul-

tatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel 

koncernen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse 

for koncernen. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabs-

loven.

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, herunder 

vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i års-

rapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 

eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kon-

troller, 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. 31. december 2008 samt af resultatet af 

koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens 

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolding, den 12. maj 2009

deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Johnny Krogh Per Schøtt

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

den uAfhængIge ReVISORS PÅTegnIng
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Vestforsyning A/S

CVR-nr. 25 95 22 00

Vestforsyning Erhverv A/S

CVR-nr. 26 35 06 97

Vestforsyning Belysning A/S

CVR-nr. 27 44 63 02

Vestforsyning Net A/S

CVR-nr. 10 07 69 517

Vestforsyning Vand A/S

CVR-nr. 26 70 40 22

Vestforsyning Datanet A/S

CVR-nr. 28 86 16 99

Danish Energy and 

Environmental Center A/S 

CVR-nr. 18 93 70 77

International Energy

Saving Company

(Rusland)

Vestforsyning Spildevand A/S

CVR-nr. 26 70 40 06

Scanenergi Elsalg A/S

CVR-nr. 25 11 32 84

Enervice A/S

CVR-nr. 27 29 23 80

Energy Saving Agency S.A.

(Rumænien)

Vestforsyning Varme A/S

CVR-nr. 26 70 40 65

Maabjerg BioEnergy A/S

CVR-nr. 27 77 92 20

Vestjyske Net 150 kV A/S

CVR-nr. 28 10 65 72

Scanenergi A/S

CVR-nr. 21 19 18 09

Vestjyske Net  60 kV A/S

CVR-nr. 28 10 65 48

ledelSeSbeReTnIng

koncernoversigt 

100%

50%

100%

10,4%

51%

14,7%

6,3%

10,4%

100%

100%

100%

100%

100% 31,3%

8,7%
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 2008 2007 2006 2005 2004

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

koncernens hoved- og nøgletal
hovedtal
Nettoomsætning 452.859 433.895 369.346 381.646 377.008

Bruttoresultat 44.669 30.025 37.735 28.353 37.999

Resultat af primær drift 27.879 15.422 23.241 16.531 17.038

Driftsresultat 27.035 12.894 22.914 16.522 17.384

Resultat af finansielle poster -3.100 1.280 -1.376 -2.199 -2.984

Årets resultat 31.242 11.087 19.161 6.838 93.204

Egenkapital 1.057.654 1.027.738 942.272 927.192 900.800

Balancesum 1.344.291 1.331.425 1.245.557 1.226.432 1.273.178

Operationelle aktiver 1.048.529 996.248 975.387 903.853 929.257

Investeringer i materielle anlægsaktiver 126.717 95.522 113.412 72.358 60.670

nøgletal
Bruttomargin  9,9% 6,9% 10,2% 7,4% 10,1%

Overskudsgrad 6,0% 3,0% 6,2% 4,3% 4,6%

Afkastningsgrad 2,6% 1,3% 2,4% 1,8% 1,9%

Egenkapitalens forrentning 3,0% 1,1% 2,0% 0,7% 10,9%

Egenkapitalandel 78,7% 77,2% 75,7% 75,6% 70,8%

udvikling i økonomiske forhold
Koncernen har realiseret et overskud på 31,2 mio. kr., hvilket 

af bestyrelsen anses for et tilfredsstillende resultat.

Koncernen har i 2008 haft en samlet stigning i nettoomsæt-

ningen på 19,0 mio.kr. I denne stigning er dog modregnet ca. 

26 mio. kr. som følge af fald i viderefakturering af transmission 

af el m.v. Herudover er salget af varme steget 7,9 mio. kr. i 

forhold til 2007, hvilket dog stadig er væsentligt mindre end 

forventet og budgetteret.

Omsætningen i koncernens serviceselskab er steget 27 mio.

kr. i forhold til 2007, hvilket afspejler den store stigning i akti-

viteten i 2008, specielt på byggemodningsområdet. For det 

kommende år forventes et fald i byggemodningsaktiviteten 

som følge af den samfundsøkonomiske udvikling, men dette 

forventes delvist modsvaret af en stigning i renoveringsakti-

viteterne. Resultatet i serviceselskabet i 2009 forventes på 

samme niveau som 2008.

Taksterne for kunderne i koncernens forsyningsselskaber har 

haft en tilfredsstillende udvikling i 2008. En gennemsnitsfor-

bruger af el, vand, varme og spildevand har haft en stigning 

i den samlede udgift på 4,0%. Denne stigning er større end 

KL’s prisfremskrivning på 3,3%, og stigningen skyldes primært 

stigning i taksterne på vand og spildevand. Stigningen for vand 

skyldes primært opførelse af et nyt vandværk på Idomlundvej 

i Holstebro til afløsning af vandværket i Helgolandsgade, 

samt tilhørende ledningsnet. Stigningen for spildevand skyl-

des primært større renoveringsprojekter samt kloakering i 

det åbne land. 

 

Koncernen har haft en tilfredsstillende udvikling i resultatet 

af den primære drift.
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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	100%

•	 Vestforsyning	Net	A/S,	ejerandel	100%

•	 Vestforsyning	Varme	A/S,	ejerandel	100%

•	 Vestforsyning	Vand	A/S,	ejerandel	100%

•	 Vestforsyning	Spildevand	A/S,	ejerandel	100%

•	 Vestforsyning	Belysning	A/S,	ejerandel	100%

•	 Danish	Energy	and	Environmental	Center	A/S, 

 ejerandel 100%

•	 Vestforsyning	Datanet	A/S,	ejerandel	100%

•	 Energy	Saving	Agency	SA,	Rumænien,	ejerandel	51%

•	 International	Energy	Saving	Centre,	Rusland, 

 ejerandel 50%

Koncernen besidder desuden kapitalandele i følgende sel-

skaber :

•	 Scanenergi	A/S,	ejerandel	8,7%

•	 Scanenergi	Elsalg	A/S,	ejerandel	14,7%

•	 Vestjyske	Net	150	kV,	ejerandel	6,3%

•	 Vestjyske	Net	60	kV,	ejerandel	10,4%

•	 Maabjerg	BioEnergy	A/S,	ejerandel	31,3%	

•	 Enervice	A/S,	ejerandel	10,4%

Holstebro Kommune ejer 100% 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 eltransmissions-

virksomhed gennem associerede selskaber og varmetransmis-

sionsvirksomhed gennem administration og drift af fælleskom-

munal virksomhed.

Koncernen baserer sin virksomhed på en udviklings- og vækst-

strategi med udgangspunkt i koncernens kerneaktiviteter. 

Koncernen har i 2008 gennemført en revision af den hidtidige 

strategiplan, hvor der, med baggrund i de nye rammebetingelser 

for kommunalt ejede selskaber, er sat fokus på, hvorledes vi 

indenfor disse rammer kan opretholde den hidtidige offensive 

udviklings- og vækststrategi.

Den nye strategiplan er i hovedsagen baseret på en ny og for-

stærket miljø- og klimastrategi, hvor der både i den eksisterende 

drift, i udviklingen af infrastrukturen og i nye forretningsområder 

vil være fokus på disse målsætninger. 

Koncernen har stadig som overordnet mål at udnytte de hori-

sontale stordriftsfordele som multiforsyningsvirksomhed.

Koncernen vil til stadighed udvikle den opbyggede infrastruktur 

ved indførelse af ny teknologi og nye styringsformer med henblik 

på at fremtidssikre forsyningen, øge forsyningssikkerheden og 

forbedre kundeservicen.

I tilknytning til kerneopgaven vil der blive leveret og udviklet ser-

vice- og rådgivningsopgaver, således at kundernes efterspørgsel 

herpå til stadighed tilfredsstilles.

Som sideordnet aktivitet vil koncernen nyttiggøre den opspa-

rede kapital og den tilstedeværende know how gennem salg og 

udvikling af nye aktiviteter.

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. Kunderne 

vil blive tilbudt kompetent service og rådgivning herom.
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Årets drift
Årets drift har været præget af stor travlhed som følge af 

udbygningen af infrastrukturerne og den fortsat store byg-

gemodningsaktivitet.

Udviklingen i energispareselskabet Enervice A/S efter frasalget 

af aktiemajoriteten til Scanenergi A/S har været tilfredsstil-

lende. Årsresultatet i Enervice A/S har påvirket koncernens 

resultat med 343 t.kr. 

Deltagelsen som medejer af selskabet Maabjerg BioEnergy 

A/S har krævet en stor indsats i 2008. Det er af stor betydning 

for varmeforsyningen, at Maabjerg BioEnergy bliver realise-

ret, idet realisering af værket vil betyde at en større del af 

varmeproduktionen vil blive baseret på vedvarende energi. 

Energispareaktiviteterne i det rumænske selskab Energy Saving 

Agency SA er ikke forløbet tilfredsstillende, hvorfor der efter 

regnskabsårets udløb er truffet beslutning om at stoppe de 

fremadrettede aktiviteter, og sætte selskabet på ”stand by”, 

således at der fremover alene foregår aktiviteter, der vedrører 

administration af allerede indgåede og leverede kontrakter. 

Dette har betydet, at de rumænske ansatte er afskediget, og 

at alle omkostningsbærende aftaler er opsagt, hvorved der 

opnås en meget væsentlig besparelse i de fremadrettede 

omkostninger. Kontrakterne har en tilbagebetalingstid på op 

til 5 år. Ejerandelen i Energy Saving Agency SA er værdiansat 

på baggrund af reviderede budgetter i tilbagebetalingstiden 

samt på baggrund af en vurdering af de enkelte kontrakter.

Der er i 2007 etableret et russisk planlægningsselskab – Inter-

national Energy Saving Company – sammen med oblasten 

(regionen) Voronezh, hvis formål er at planlægge gennemfø-

relsen af energibesparelser i blok- og fjernvarmecentraler i 

regionen. Der er endnu ikke opnået aftaler om gennemførelse 

af konkrete projekter, hvorfor selskabet forventes nedlukket 

i 2009. Den indbetalte kapital på 0,6 mio. kr. er nedskrevet til 

0,3 mio. kr., svarende til provenuet fratrukket omkostninger 

til nedlukning af aktiviteten.

Moderselskabet har i 2008 afsluttet byggeriet af et nyt kun-

decenter i nær tilknytning til driftsbygningerne i Nupark i den 

nordlige ende af Holstebro. Byggeriet rummer nu den del af 

koncernens organisation, der er i direkte kontakt med kun-

derne - Målerservice, Forbrugerservice og Energi- og Miljø-

rådgivning overfor private kunder. Byggeriet og indflytningen 

er forløbet planmæssigt.

Vestforsyning Net A/S’ prisfastsættelse reguleres af Energitil-

synet. Til sikring af muligheden for at kunne foretage de for-

nødne geninvesteringer over anlæggenes restlevetid ansøgte 

Vestforsyning Net A/S i august 2006 Energitilsynet om tilla-

delse til at forhøje den for selskabet gældende maksimalpris. 

Der er i juni 2008 modtaget en afgørelse fra Energitilsynet, 

hvorefter den ønskede forhøjelse delvist imødekommes. Vur-

dering 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 samt 

af netselskabernes leveringskvalitet. Benchmarkingen har vist, 

at Vestforsyning Net A/S har en god leveringskvalitet målt i 

forhold til branchen. Ledelsen følger udviklingen i sagen nøje. 
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udviklingstendenser
Koncernen har, i perioden fra sin stiftelse i 2001 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 og 2008 er udarbejdet langsigtede strukturpla-

ner for vandværker og renseanlæg. Der er ligeledes igangsat 

strukturplaner for både vandledninger, spildevandsledninger 

og for varmeforsyningsområdet, som forventes afsluttet i 

2009. Der vil således herefter være tilvejebragt et optimalt 

samlet beslutningsgrundlag for udbygningen af infrastrukturen 

på disse områder for en lang periode.

Strukturplanerne for vand og spildevand har allerede givet 

en væsentligt bedre tilstandsvurdering og overblik over de 

fremtidige investeringsbehov, hvilket bl.a. har bevirket, at tarif-

niveauet på disse områder i 2009 er opjusteret mere end 

den almindelige prisfremskrivning.

Med disse justeringer forventes det, at tariffen på alle forsy-

ningsområder kan holdes stabil i årene fremover og stadig-

væk på et attraktivt niveau i forhold til landsgennemsnittet 

og sammenlignelige selskaber. Dette skyldes ikke mindst en 

hensigtsmæssig tilrettelagt basisstruktur i forsyningerne samt 

stordriftsfordelene ved at drive en multiforsyning.

Koncernen har igangsat et “organisatorisk it-projekt”, som skal 

danne rammen om koncernens fremtidige it-investeringer 

på både det tekniske og det administrative område. 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 2009, 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.

Koncernen har i årene fra 2006 arbejdet meget med værdi-

grundlag, mål, strategier og de personalerelaterede spørgsmål.
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Koncernen har som et led heri i løbet af 2008 gennemført en 

strategilægningsproces for at udstikke rammerne og retningen 

for koncernen i årene, der kommer. Processen har resulteret 

i en ny ”Strategiplan 2009”.

Udgangspunktet for processen er taget i de rammevilkår, der 

er for koncernen, og de tendenser der er i samfundet, sat op 

imod koncernens nuværende formåen.

Strategiplanen indeholder koncernens værdigrundlag, mission, 

vision, mål, midler og handleplaner.

En mere udtømmende beskrivelse af koncernens værdi-

grundlag kan findes i ledelsesberetningen for Vestforsyning 

Erhverv A/S.

Et vedvarende lavt sygefravær på kun 1,8% (1,7% i 2007) 

vidner tilsvarende om et godt arbejdsmiljø.

Der har igen i 2008 været en stor udskiftning af ledere og 

medarbejdere, 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 

ansøgere til alle stillingerne. 

Regeringens “Energiplan”, som er færdigforhandlet i star ten 

af 2008, 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 

har mulighed for at blive 100% biomassebaseret, og at der 

kan ”nettoeksporteres” biobaseret energi til andre områder. 

Varmeforsyningen har efter regnskabsårets udløb sammen 

med Struer Forsyning Varme A/S stiftet selskabet Maabjerg 

BioEnergy Drift A/S. Varmeforsyningens ejerandel af det nye 

selskab udgør 71,4%.  Dette selskab skal forestå opførelse og 

efterfølgende drift af projektet, som overtages fra Maabjerg 

BioEnergy A/S. Det forventes, at der træffes endelig beslutning 

om projektets realisering først i 2009.

Koncernens miljø- og klimastrategi understøtter i høj grad 

intentionerne i energiplanen.

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 150 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 150 kV A/S. Som følge af usikkerheden er ejerandelen 

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

af Vestjyske Net 150 kV A/S’ nominelle selskabskapital.

Der er en vis usikkerhed tilknyttet de fortsatte aktiviteter 

i Rumænien og Rusland og dermed en vis usikkerhed ved 

indregning og måling af de hertil relaterede aktiver i årsrap-

porten. 

Herudover er der ikke usikkerhed ved indregning og måling.

usædvanlige forhold
Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

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. 
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Særlige risici 
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 pla-

cering af overskudslikviditet styres centralt og koordineret. 

Koncernen har endvidere et mål for likviditetsberedskabet i 

form af overskudslikviditet og kreditrammer i pengeinstitutter.

Miljø- og klimaforhold
Ledelsen vurderer, at koncernens aktiviteter kun har relativt 

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 2008, hvilket anses for 

meget tilfredsstillende.

forsknings- og udviklingsaktiviteter
Koncernen har ikke særlige forskningsaktiviteter.

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
Formanden for Folketingets energipolitiske udvalg indviede 

den 25. februar et nyt brintproduktionsanlæg placeret på 

Bisgårdmark i Holstebro. Brinten fremstilles ved at anvende 

overskudsstrøm fra vindmølleproduktionen.

Anlægget producerer brint til biogasproduktion og brint til 

drift af køretøjer. Desuden skal anlægget producere ilt til 

Holstebro Centralrenseanlæg. 

Den 24. september åbnede Klima- og Energiminister Connie 

Hedegaard 6 tankstationer, der forsyner hybridbiler, gaffel-

trucks og golfbiler med brint til den daglige kørsel, som en 

markering af, at Vestforsyning sammen med en lang række 

offentlige og private samarbejdspartnere havde realiseret 1. 

fase af udviklingsprojektet.

Det er Vestforsynings vurdering, at brintteknologien vil spille 

en større og større rolle i energiforsyningen, og det er i 

denne sammenhæng, at brintproduktionsanlægget er opført. 

Konkret vil det aktuelle anlæg demonstrere muligheder for at 

udnytte og lagre overskydende vindmøllestrøm og producere 

forureningsfri brændsel.

demonstrationsanlæg for fjernkøling
Ved vedtagelse af lov om kommunal fjernkøling i juni 2008 

blev det muligt for Vestforsyning at etablere og drive fjernkø-

lingsanlæg. Dette giver Vestforsyning mulighed for, på en miljø-

og samfundsøkonomisk attraktiv måde, at producere køling til 

interesserede virksomheder på basis af overskudsvarme fra 

Måbjergværket. Overskudsvarmen anvendes i en absorptions-

varmepumpe og erstatter el til drift af kølemaskiner. 
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Vestforsyning har igangsat to initiativer i denne sammenhæng, 

dels er der etableret et absorptionsanlæg til anvendelse i Vest-

forsynings egne bygninger og igangsat et udviklingsprojekt, der 

skal afklare de tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold 

omkring etablering af et større køleprojekt til forsyning af en 

række virksomheder.

begivenheder efter regnskabsårets afslut-
ning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt yder-

ligere 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. 

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 på samme niveau som 2008.

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 spildevandsområdet.
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor).

ændring i anvendt regnskabspraksis
Med henblik på at opnå et mere retvisende billede af koncer-

nens aktiver, passiver og finansielle stilling, samt af resultatet af 

koncernens aktiviteter, har koncernen valgt at ændre anvendt 

regnskabspraksis på følgende områder :

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på 

grunde. 

Modtagne investeringsbidrag modregnes i de anlægsaktiver, 

de vedrører, og indtægtsføres over anlæggenes levetid. Ind-

tægtsførsler modregnes i årets afskrivninger.

Ved selskaberne Vestforsyning Vand A/S’ og Vestforsyning Spil-

devand A/S’ stiftelse blev kostpris for selskabernes anlægs-

aktiver fastsat til nul kr., da anlæggene var fuldt finansierede 

via taksterne. Efter stiftelsen blev materielle anlægsaktiver 

tidligere omkostningsført og de tilhørende investeringsbi-

drag indtægtsført i anskaffelsesåret, idet anskaffelsen indgik 

i budgettet/takstfastsættelsen for året. Anlægsaktiver måles 

nu til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 

nedskrivninger.

Takstmæssige tilgodehavender og henlæggelser
Takstmæssige tilgodehavender og henlæggelser i takstregn-

skabet indregnes som en nettopost under andre reserver 

på egenkapitalen. Tidligere er takstmæssige mellemværender 

med forbrugerne i selskaberne Vestforsyning Vand A/S, Vest-

forsyning Spildevand A/S og Vestforsyning Varme A/S blevet 

indregnet som tilgodehavender og hensatte forpligtelser i 

balancen, og reguleringen i regnskabsåret er i disse selskabers 

årsrapporter blevet indregnet som en takstmæssig disposition 

nederst i resultatopgørelsen. I koncernregnskabet er regule-

ringen tidligere indregnet under nettoomsætningen. Nu indgår 

reguleringen hverken i datterselskabernes årsrapporter eller 

i koncernregnskabet.

henlæggelser til fremtidige investeringer
Henlæggelser til fremtidige investeringer i takstregnskabet 

indregnes under andre reserver på egenkapitalen. I selska-

berne Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning Spildevand A/S 

og Vestforsyning Varme A/S er henlæggelserne tidligere blevet 

indregnet som hensatte forpligtelser i balancen og modreg-

net i de idriftsatte anlægsaktiver, de vedrører. I Vestforsyning 

Varme A/S er periodiseringerne tidligere blevet modregnet 

i afskrivningerne på de tilhørende anlægsaktiver. Regulerin-

gen i regnskabsåret er i de nævnte selskabers årsrapporter 

tidligere blevet indregnet som en takstmæssig disposition 

nederst i resultatopgørelsen. I koncernregnskabet er regule-

ringen tidligere indregnet under nettoomsætningen. Nu indgår 

reguleringen hverken i datterselskabernes årsrapporter eller 

i koncernregnskabet.

Tømningsordning
I selskabet Vestforsyning Spildevand A/S føres indtægter og 

omkostninger i forbindelse med tømningsordningen direkte 

i balancen, da tømningsordningen er en myndighedsopgave, 

der udføres af selskabet for Holstebro Kommune. En eventuel 

over-/underdækning står herved som en mellemregning med 

Holstebro Kommune i balancen. Tidligere er indtægter forbun-

det med tømningsordningen indregnet i nettoomsætningen 

og omkostninger indregnet i produktionsomkostningerne. 

Over-/underdækning i regnskabsåret er i Vestforsyning Spilde-

vand A/S’ årsrapport blevet indregnet som en takstmæssig 

disposition nederst i resultatopgørelsen. I koncernregnskabet 

er reguleringen tidligere indregnet under nettoomsætningen. 

Nu indgår reguleringen hverken i datterselskabets årsrap-

porter eller i koncernregnskabet.

effekten af praksisændringerne
For koncernen udgør den samlede virkning af praksisændrin-

gerne en forøgelse af årets resultat med 8.036 t.kr. Balance-

summen forøges med 507.734 t.kr., mens egenkapitalen pr. 

31.12.2008 forøges med 609.032 t.kr. Praksisændringerne har 

ingen skatteeffekt, idet koncernen har et ikke-indregnet skat-

teaktiv i selskabet Vestforsyning Spildevand A/S, der indregnes 

sammen med praksisændringerne, således at skatteeffekten 

udlignes som en korrektion til egenkapitalen primo. Effekten 

af de enkelte praksisændringer er specificeret på næste side.:
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Sammenligningstal for 2007 og hoved- og nøgletalsoversigten 

er tilpasset den ændrede regnskabspraksis og klassifikation.

Bortset fra ovennævnte områder er årsrapporten aflagt efter 

samme regnskabspraksis som sidste år.

 Årets balance- egen-
 resultat sum kapital
 t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______

før praksisændringer 2007 14.350 824.993 426.742 _______ _______ _______

Måling materielle anlægsaktiver 1.463 493.100 493.100

Udskudt skat heraf 1.005 0 (108.653)

Indregnet udskudt skatteaktiv (1.005) 0 108.653

Takstmæssige tilgodehavender og henlæggelser 162 (6.032) (6.032)

Henlæggelser til fremtidige investeringer (5.133) 19.119 113.683

Tømningsordning 245 245 245 _______ _______ _______

Samlede reguleringer 2007 (3.263) 506.432 600.996 _______ _______ _______

efter praksisændringer 2007 11.087 1.331.425 1.027.738 _______ _______ _______

 Årets balance- egen-
 resultat sum kapital
 t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______

før praksisændringer 2008 23.206 836.557 448.622 _______ _______ _______

Måling materielle anlægsaktiver 30.827 523.927 523.927

Udskudt skat heraf (5.194) 0 (113.847)

Indregnet udskudt skatteaktiv 5.194 0 113.847

Takstmæssige tilgodehavender og henlæggelser (18.986) (39.016) (25.018)

Henlæggelser til fremtidige investeringer (2.448) 22.823 111.235

Tømningsordning (1.357) 0 (1.112) _______ _______ _______

Samlede reguleringer 2008 8.036 507.734 609.032 _______ _______ _______

efter praksisændringer 2008 31.242 1.344.291 1.057.654 _______ _______ _______
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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 

fragå 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, udar-

bejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regn-

skabsposter 100%. 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.

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.

fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af datter- 
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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-monetære 

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.

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.
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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 produktions-

omkostninger indregnes omkostninger til råvarer, hjælpe-

materialer 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 m.v.

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 m.v.

ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, 

der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kon-

cernens 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 for-

pligtelser. 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 dan-

ske datterselskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles 

mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til dis-

ses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion 

vedrørende skattemæssige underskud).
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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.

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 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 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 anlægsaktiver 

opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af 

salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-

tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgø-

relsen sammen med af- og nedskrivninger.

kapitalandele dattervirksomheder og associerede 
virksomheder
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 regnskabs-

mæssige 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 for-

pligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og 

associerede virksomheder overføres i forbindelse med resul-

tatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den 

indre værdis metode under egenkapitalen.

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-

metoden, 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.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvan-

ligvis 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 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 omkost-

ninger 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.

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 tidspunktet 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 

m.v. 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 kapita-

liserede 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.

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.
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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 omfatter 

ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens 

aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagel-

se 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 100 

  Nettoomsætning

Overskudsgrad  =  Driftsresultat x 100 

  Nettoomsætning

Afkastningsgrad =  Driftsresultat x 100 

 Gennemsnitlige operationelle aktiver

Egenkapitalens forrentning =  Årets resultat x 100 

  Gennemsnitlig egenkapital

Egenkapitalandel =  Egenkapital x 100 

  Balancesum

Operationelle aktiver beregnes som balancesummen fratruk-

ket likvide beholdninger, rentebærende aktiver (herunder 

aktier) samt kapitalandele.
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 Moderselskab koncern
 2007 2008   2008 2007
 t.kr. t.kr.  note t.kr. t.kr.
 _______ _______  ____ _______ _______
 7.076 7.517 Nettoomsætning 1 452.859 433.895
 0 0 Produktionsomkostninger 2,3 (408.190) (403.870)
 ______ _______   _______ _______
 7.076 7.517 bruttoresultat  44.669 30.025

 (41) (67) Distributionsomkostninger 2,3 (1.632) (1.626)
 (4.317) (5.140) Administrationsomkostninger 2,3,31 (15.158) (12.977)
 _______ _______   _______ _______
 2.718 2.310 Resultat af primær drift  27.879 15.422

 0 0 Andre driftsindtægter  3.404 5.215
 0 0 Andre driftsomkostninger  (4.248) (7.743)
 _______ _______   _______ _______
 2.718 2.310 driftsresultat  27.035 12.894

   Indtægter af kapitalandele i tilknyttede 
 8.498 26.637 virksomheder 4 0 0
 0 0 Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed 5 (499) 97
 975 3.298 Indtægter af andre kapitalandele 6 6.160 (1.029)
 1.888 2.362 Finansielle indtægter 7 15.474 14.769
 (2.486) (2.799) Finansielle omkostninger 8 (18.574) (13.489)
 _______ _______   _______ _______
 11.493 31.808 Resultat før skat  29.596 13.242

 (506) (566) Skat af årets resultat 9 2 (3.973)
 _______ _______   _______ _______
 11.087 31.242 koncernens resultat  29.598 9.269

 0 0 Minoritetsinteressers andel af resultatet 18 1.644 1.818
 _______ _______   _______ _______
 11.087 31.242 Årets resultat  31.242 11.087
 _______ _______   _______ _______ _______ _______   _______ _______

   forslag til resultatdisponering
  31.242 Årets resultat
  _______
  31.242 disponibelt resultat
  _______

  0 Ordinært udbytte for regnskabsåret
  26.637 Overført til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele
  4.605 Overført resultat
  _______
  31.242
  _______
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bAlAnce PR. 31.12.2008

 Moderselskab koncern
 2007 2008   2008 2007
 t.kr. t.kr.  note t.kr. t.kr.
 _______ _______  ____ _______ _______
 52.617 60.654 Grunde og bygninger  61.608 54.313
 0 0 Produktions- og distributionsanlæg  916.713 889.351
 0 49 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3.003 4.182
 0 0 Indretning af lejede lokaler  1.885 349
 600 0 Anlægsaktiver under udførelse  0 1.775
 _______ _______   _______ _______
 53.217 60.703 Materielle anlægsaktiver 10 983.209 949.970
 _______ _______   _______ _______

 979.076 1.005.713 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11 0 0
 0 0 Kapitalandel i associeret virksomhed 12 0 0
 7.215 10.513 Andre kapitalandele 13 59.406 53.246
 0 0 Depositum  80 141
 _______ _______   _______ _______
 986.291 1.016.226 finansielle anlægsaktiver  59.486 53.387
 _______ _______   _______ _______

 1.039.508 1.076.929 Anlægsaktiver  1.042.695 1.003.357
 _______ _______   _______ _______

 0 0 Varebeholdninger 14 6.137 9.092
 _______ _______   _______ _______

 0 0 Tilgodehavender fra salg  38.657 15.030
 0 0 Igangværende arbejder  15 2.560 806
 0 0 Selskabsskat  368 401
 141 0 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0 0
 0 0 Tilgodehavende hos associeret virksomhed  7.996 4.686
 852 261 Andre tilgodehavender  9.514 14.917
 207 0 Periodeafgrænsningsposter 16 456 1.747
 _______ _______   _______ _______
 1.200 261 Tilgodehavender  59.551 37.587
 _______ _______   _______ _______

 0 0 Værdipapirer  109.679 117.033
 _______ _______   _______ _______

 41.320 34.064 likvide beholdninger  126.229 164.356
 _______ _______   _______ _______

 42.520 34.325 Omsætningsaktiver  301.596 328.068
 _______ _______   _______ _______

 1.082.028 1.111.254 Aktiver  1.344.291 1.331.425
 _______ _______   _______ _______ _______ _______   _______ _______
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 Moderselskab koncern
 2007 2008   2008 2007
 t.kr. t.kr.  note t.kr. t.kr.
 _______ _______  ____ _______ _______
 10.919 10.919 Aktiekapital 17 10.919 10.919
 811.965 838.602 Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele  0 0
 204.854 208.133 Overført resultat  437.703 415.823
 0 0 Andre reserver  609.032 600.996
 _______ _______   _______ _______
 1.027.738 1.057.654 egenkapital  1.057.654 1.027.738
 _______ _______   _______ _______

 0 0 Minoritetsinteresser 18 2.818 2.564
 _______ _______   _______ _______

 1.245 1.369 Udskudt skat 19 13.335 13.766
 0 0 Hensættelse til negativ kapitalinteresse 12 601 102
 148 226 Andre hensatte forpligtelser 20 790 640
 _______ _______   _______ _______
 1.393 1.595 hensatte forpligtelser  14.726 14.508
 _______ _______   _______ _______

 49.552 48.142 Lån KommuneKredit  148.342 168.938
 0 0 Anden gæld  1.735 25
 _______ _______   _______ _______
 49.552 48.142 langfristede gældsforpligtelser 21 150.077 168.963
 _______ _______   _______ _______

 1.343 1.410 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 21 21.306 20.036
 0 0 Bankgæld  14.170 8.357
 1.085 445 Leverandørgæld  47.780 48.067
 0 164 Gæld til tilknyttede virksomheder  0 0
 595 0 Selskabsskat  0 0
 322 1.844 Anden gæld 22 35.760 34.369
 0 0 Periodeafgrænsningsposter 23 0 6.823
 _______ _______   _______ _______
 3.345 3.863 kortfristede gældsforpligtelser  119.016 117.652
 _______ _______   _______ _______

 52.897 52.005 gældsforpligtelser  269.093 286.615
 _______ _______   _______ _______

 1.082.028 1.111.254 Passiver  1.344.291 1.331.425
 _______ _______   _______ _______ _______ _______   _______ _______

   Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 24-27
   Øvrige noter 31-34
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egenkAPITAlOPgøRelSe fOR 2008

koncern
 Aktie- Andre Overført
 kapital reserver resultat I alt
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
 _______ _______ _______ _______
Egenkapital 01.01.2008 10.919 0 415.823 426.742
Ændring i anvendt regnskabspraksis 0 600.996 0 600.996
Årets resultat 0 8.036 23.206 31.242
Værdiregulering, sikringsinstrumenter 0 0 (1.767) (1.767)
Skat, sikringsinstrumenter 0 0 441 441
 _______ _______ _______ _______
egenkapital 31.12.2008 10.919 609.032 437.703 1.057.654
 _______ _______ _______ _______
 _______ _______ _______ _______

Moderselskab
  Reserve
  for
 Aktie- opskriv- Overført
 kapital ninger resultat I alt
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
 _______ _______ _______ _______
Egenkapital 01.01.2008 10.919 210.969 204.854 426.742
Ændring i anvendt regnskabspraksis i
tilknyttede virksomheder 0 600.996 0 600.996
Årets resultat 0 26.637 4.605 31.242
Værdiregulering, sikringsinstrumenter 0 0 (1.767) (1.767)
Skat, sikringsinstrumenter 0 0 441 441
 _______ _______ _______ _______
egenkapital 31.12.2008 10.919 838.602 208.133 1.057.654
 _______ _______ _______ _______
 _______ _______ _______ _______
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PengeSTRøMSOPgøRelSe fOR 2008

                                                                                                              koncern
 2008 2007

 note t.kr. t.kr.
 ____ _______ _______
Driftsresultat  27.035 12.894
Reguleringer 28 65.068 65.212
Ændring i driftskapital 29 (24.647) 27.585
  _______ _______
  67.456 105.691
Betalte renteomkostninger m.v., netto  (3.100) 1.280
Betalt selskabsskat  14 13.142
  _______ _______
Pengestrømme vedrørende drift  64.370 120.113
  _______ _______

Køb af materielle anlægsaktiver  (126.717) (95.522)
Salg af materielle anlægsaktiver  576 797
Køb af finansielle anlægsaktiver  0 (6.233)
Regulering af deposita  61 851
Modtagne investeringsbidrag  26.218 24.346
  _______ _______
Pengestrømme vedrørende investeringer  (99.862) (75.761)
  _______ _______

Indskud af selskabskapital i datterselskab  1.898 3.159
Provenu ved optagelse af langfristede gældsforpligtelser  2.464 28.786
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser  (20.080) (16.214)
  _______ _______
Pengestrømme vedrørende finansiering  (15.718) 15.731
  _______ _______

ændring i likvider  (51.210) 60.083 

Likvider 01.01.2008  273.032 213.127
Kursregulering af likvider 01.01.2008  (84) (178)
  _______ _______
likvider 31.12.2008 30 221.738 273.032
  _______ _______  _______ _______
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 nOTeR

 Moderselskab koncern
 2007 2008  2008 2007
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.
 _______ _______  _______ _______
   1. nettoomsætning 
 0 0 Salg af forsyningsrelaterede ydelser 313.477 330.753
 7.076 7.517 Anden omsætning 139.382 103.142
 _______ _______  _______ _______
 7.076 7.517  452.859 433.895
 _______ _______  _______ _______

   fordelt på aktiviteter :
   Elforsyning 64.710 96.545
   Varmeforsyning 152.866 145.015
   Vandforsyning 21.645 19.538
   Rensning af spildevand 74.256 69.655
   Gadebelysning 13.575 12.592
   Entreprisevirksomhed mv. 125.425 90.236
   Ikke fordelt 382 314
    _______ _______
    452.859 433.895
    _______ _______

   2. Personaleomkostninger
   Lønninger og gager, pensionsbidrag samt
 486 481 andre sociale omkostninger 54.926 50.727
 _______ _______  _______ _______

 486 481 Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse 1.879 1.842
 _______ _______  _______ _______

 0 0 Gennemsnitligt antal medarbejdere 120 126
 _______ _______  _______ _______

   3. Af- og nedskrivninger
 1.890 1.972 Bygninger 2.773 2.691
 0 0 Produktions- og distributionsanlæg 61.487 58.580
 0 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.094 2.148
 0 0 Indretning lejede lokaler 174 101
 0 0 Tab ved salg af anlægsaktiver 157 463
 _______ _______  _______ _______
 1.890 1.975  66.685 63.983
 _______ _______  _______ _______
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 Moderselskab koncern
 2007 2008  2008 2007
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.
 _______ _______  _______ _______
   4. Indtægter af kapitalandele i 
   tilknyttede virksomheder
   Andel af resultat efter skat:
 3.167 7.676 Vestforsyning Erhverv A/S 0 0
 5.960 10.712 Vestforsyning Net A/S 0 0
 2.634 213 Vestforsyning Belysning A/S 0 0
 (245) (145) Vestforsyning Vand A/S 0 0
 (692) 4.415 Vestforsyning Spildevand A/S 0 0
 (2.326) 3.766 Vestforsyning Varme A/S 0 0
 _______ _______  _______ _______
 8.498 26.637  0 0
 _______ _______  _______ _______

   5. Indtægter af kapitalandel i associeret 
   virksomhed
 0 0 Maabjerg BioEnergy A/S (499) 97
 _______ _______  _______ _______

   6. Indtægter af andre kapitalandele
 975 3.298 Regulering af dagsværdi 6.160 (1.467)
 0 0 Avance ved salg af aktier 0 438
 _______ _______  _______ _______
 975 3.298  6.160 (1.029)
 _______ _______  _______ _______

   7. finansielle indtægter
 188 0 Renter tilknyttede virksomheder 0 0
 0 0 Udbytte Vestjyske Net 150 kV A/S 869 1.141
 1.700 2.362 Finansielle indtægter i øvrigt 14.605 13.628
 _______ _______  _______ _______
 1.888 2.362  15.474 14.769
 _______ _______  _______ _______

   8. finansielle omkostninger
 188 0 Renter tilknyttede virksomheder 0 0
 2.298 2.799 Finansielle omkostninger i øvrigt 18.574 13.489
 _______ _______  _______ _______
 2.486 2.799  18.574 13.489
 _______ _______  _______ _______
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 Moderselskab                                                                    koncern
 2007 2008  2008 2007
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.
 _______ _______  _______ _______
   9. Skat af årets resultat
 406 400 Aktuel skat 0 0
 223 166 Ændring af udskudt skat 1.316 5.618
 (123) 0 Effekt af ændring i skattesats 0 (980)
 0 0 Regulering vedrørende tidligere år (1.318) (665)
 _______ _______  _______ _______
 506 566  (2) 3.973
 _______ _______  _______ _______

 koncern
  Produk-
  tions- og  Indret- Andre
 grunde distribu- Andre ning af anlæg
 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 01.01.2008 76.341 859.090 11.873 607 1.775
Ændring i anvendt regnskabspraksis (10.794) 594.850 0 0 0
Tilgang  10.068 89.478 919 1.809 0
Afgang 0 (1.323) (228) (108) (1.775)
 _______ _______ _______ _______ _______
kostpris 31.12.2008 75.615 1.542.095 12.564 2.308 0
 _______ _______ _______ _______ _______

Af- og nedskrivninger 01.01.2008 (22.028) (481.490) (8.159) (258) 0
Ændring i anvendt regnskabspraksis 10.794 (83.098) 468 0 0
Tilgang (2.773) (61.487) (2.094) (174) 0
Afgang 0 693 224 9 0
 _______ _______ _______ _______ _______
Af- og nedskrivninger 31.12.2008 (14.007) (625.382) (9.561) (423) 0
 _______ _______ _______ _______ _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 61.608 916.713 3.003 1.885 0
 _______ _______ _______ _______ _______
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  Moderselskab
   Anlæg
 grunde og Andre under
 bygninger anlæg udførelse
 t.kr. t.kr. t.kr.
 _______ _______ _______
10. Materielle anlægsaktiver - fortsat
Kostpris 01.01.2008 58.245 0 600
Tilgang 10.009 52 0
Afgang 0 0 (600)
 _______ _______ _______
kostpris 31.12.2008 60.254 52 0
 _______ _______ _______

Af- og nedskrivninger 01.01.2008 (5.628) 0 0
Tilgang (1.972) (3) 0
Afgang 0 0 0
 _______ _______ _______
Af- og nedskrivninger 31.12.2008 (7.600) (3) 0
 _______ _______ _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 60.654 49 0
 _______ _______ _______
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 Moderselskab
 kapital-
  andele i
 tilknyttede
 virksomheder
 t.kr.
 _______
11. kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris 01.01.2008 167.111
 _______
kostpris 31.12.2008 167.111
 _______

Nettoopskrivninger 01.01.2008 210.969
Ændring i anvendt regnskabspraksis, primo 600.996
Andel i årets resultat, netto 26.637
Valutakursregulering 0
 _______
nettoopskrivninger 31.12.2008 838.602
 _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 1.005.713
 _______

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter :

Moderselskab
Vestforsyning Erhverv 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%
Vestforsyning Belysning A/S, Holstebro, ejerandel 100%
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 koncern
 kapital-
 andel i
 associeret
 virksomhed
 t.kr.
 _______
12. kapitalandel i associeret virksomhed
Kostpris 01.01.2008 350
 _______
kostpris 31.12.2008 350
 _______

Nettoopskrivninger 01.01.2008 (452)
Andel i årets resultat, netto (499)
 _______
nettoopskrivninger 31.12.2008 (951)
 _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 (601)
 _______

Kapitalandel i associeret virksomhed omfatter :
Maabjerg BioEnergy A/S, Holstebro, ejerandel 31,3%
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 Moderselskab koncern
 2008 2008
 t.kr. t.kr.
 _______ _______
13. Andre kapitalandele
Kostpris 01.01.2008 9.445 18.328
Tilgang 0 0
 _______ _______
kostpris 31.12.2008 9.445 18.328
 _______ _______

Op- og nedskrivninger 01.01.2008 (2.230) 34.918
Regulering 3.298 6.160
 _______ _______
Op- og nedskrivninger 31.12.2008 1.068 41.078
 _______ _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 10.513 59.406
 _______ _______

Moderselskab
Kapitalandele omfatter :
Scanenergi A/S, Herning, ejerandel 8,7%

koncern
Kapitalandele omfatter :
Scanenergi A/S, Herning, ejerandel 8,7%
Scanenergi Elsalg A/S, Herning, ejerandel 14,7%
Vestjyske Net 150 kV A/S, Herning, ejerandel 6,3%
Vestjyske Net 60 kV A/S, Herning, ejerandel 10,4%
Enervice A/S, Holstebro, ejerandel 10,4%
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 Moderselskab                                                                    koncern
 2007 2008   2008 2007
 t.kr. t.kr.   t.kr. t.kr.
 _______ _______   _______ _______
   14. Varebeholdninger
 0 0 Råvarer og hjælpematerialer  5.654 8.438
 0 0 Brændsel  483 654
 _______ _______   _______ _______
 0 0   6.137 9.092
 _______ _______   _______ _______

   15. Igangværende arbejder
   for fremmed regning
 0 0 Salgsværdi af udførte arbejder  2.560 866
 0 0 Foretagne acontofaktureringer  0 (60)
 _______ _______   _______ _______
 0 0   2.560 806
 _______ _______   _______ _______

   16. Periodeafgrænsningsposter
 207 0 Forudbetalte omkostninger  456 1.747
 _______ _______   _______ _______

   17. Aktiekapital
   Aktiekapitalen består af aktier a 1.000 kr.
   og multipla heraf.

   Aktierne er ikke opdelt i klasser.

   Ændring i aktiekapitalen i regnskabsårene 2004-2008:
  10.100 Aktiekapital 01.01.2004
  807 Tilgang 2005
  12 Tilgang 2006
  _______
  10.919 Aktiekapital 31.12.2008
  _______
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 Moderselskab                                                                    koncern
 2007 2008  2008 2007
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.
 _______ _______  _______ _______
   18. Minoritetsinteresser
   Minoritetsinteresser 01.01.2008 2.564 1.467
   Tilgang Energy Saving Agency S.A. 1.898 2.559
   Tilgang International Energy Saving Centre 0 600
   Andel af årets resultat (1.644) (1.818)
   Valutakursregulering 0 (244)
    _______ ________
   Minoritetsinteresser 31.12.2008 2.818 2.564
    _______ ________

   19. udskudt skat
   Udskudt skat hviler på følgende poster :
 4.978 5.641 Materielle anlægsaktiver (1.969.477) (2.003.396)
 0 0 Debitorer m.v. (789) (686)
 0 0 Finansielle anlægsaktiver (5.810) (850)
 0 (166) Fremførbart underskud 0 0
 _______ _______  _________ ________
 4.978 5.475 beregningsgrundlag (1.976.076) (2.004.932)
 _______ _______  _________ ________

 1.245 1.369 Beregnet udskudt skat, 25% (494.019) (501.233)
 _______ _______  _________ ________

 1.245 1.369 Heraf indregnet 13.335 13.766
 _______ _______  _________ ________

   Udskudte skatteaktiver i “hvile-i-sig-selv”-
   selskaber indregnes ikke, da disse selskaber
   ikke genererer overskud set over en årrække.

   20. Andre hensatte forpligtelser
 43 148 Hensat til tjenestemandspensioner 01.01.2008 640 513
 105 78 Regulering 150 127
 _______ _______  _________ ________
 148 226 hensat til tjenestemandspensioner 31.12.2008 790 640
 _______ _______  _________ ________

 148 226 Andre hensatte forpligtelser 31.12.2008 790 640
 _______ _______  _________ ________
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koncern
   Amor-
 forfald forfald tiseret nom.
 inden efter gæld gæld
 1 år 1 år i alt i alt
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
 _______ _______ _______ _______
21. langfristede gældsforpligtelser
Lån KommmuneKredit 20.552 148.342 168.894 172.315
Anden gæld 754 1.735 2.489 2.489
 _______ _______ _______ _______
langfristede gældsforpligtelser 31.12.2008 21.306 150.077 171.383 174.804
 _______ _______ _______ _______

Efter mere end 5 år forfalder :
Lån KommuneKredit  71.575
Anden gæld  0
  _______
  71.575
  _______

Moderselskab
   Amor-
 forfald forfald tiseret nom.
 inden efter gæld gæld
 1 år 1 år i alt i alt
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
 _______ _______ _______ _______
Lån KommuneKredit 1.410 48.142 49.552 52.973
 _______ _______ _______ _______
langfristede gældsforpligtelser 31.12.2008 1.410 48.142 49.552 52.973
 _______ _______ _______ _______

Efter mere end 5 år forfalder :
Lån Kommunekredit  41.763
  _______
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 Moderselskab                                                                    koncern
 2007 2008  2008 2007
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.
 _______ _______  _______ _______
   22. Anden gæld
 0 146 Feriepenge- og afspadseringsforpligtelser 8.492 7.695
 137 0 Moms og afgifter 15.878 17.611
 0 0 Skyldige renter 1.299 1.458
 185 687 Andre skyldige omkostninger 9.080 7.605
 0 1.011 Finansielle instrumenter 1.011 0
 _______ _______  _______ _______
 322 1.844  35.760 34.369
 _______ _______  _______ _______

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

   24. Pantsætninger
   Ingen.

   25. kontraktlige forpligtelser
   Der er indgået aftale om varmeleverancer til 01.01.2017.
   Herudover er der kun almindelige forpligtelser vedrørende
   lejemål.

   26. leasingforpligtelser
   Der er indgået aftale om leasing af kopimaskiner frem til 01.10.2010.
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Moderselskab
 2007 2008
 t.kr. t.kr.
 _______ _______
   27. kautions- og eventualforpligtelser
   Moderselskabet har stillet selvskyldnerkaution for følgende 
   datterselskabers bankforbindelse:
	 	 	 •	 Vestforsyning	Varme	A/S
	 	 	 •	 Vestforsyning	Erhverv	A/S	
	 	 	 •	 Danish	Energy	and	Environmental	Center	A/S
	 	 	 •	 Vestforsyning	Belysning	A/S.

 8.160 14.170 Bankgæld i de nævnte datterselskaber
 _______ _______

   Moderselskabet har stillet selvskyldnerkaution begrænset til 4.523 t.kr.
   for Scanenergi A/S’ bankforbindelse.
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   koncern
 2008 2007
 t.kr. t.kr.
 _______ _______
28. Reguleringer
Af- og nedskrivninger  66.685 63.983
Regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner 150 127
Regulering vedrørende salg af aktivitet 0 347
Værdiregulering sikringsinstrumenter (1.767) 755
 _______ _______
 65.068 65.212
 _______ _______

29. ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender m.v. (25.756) 6.112
Ændring i leverandørgæld m.v. 1.109 21.473
 _______ _______
 (24.647) 27.585
 _______ _______

30. likvider
Likvide beholdninger 126.229 164.356
Værdipapirer 109.679 117.033
Bankgæld (14.170) (8.357)
 _______ _______
likvide beholdninger, netto 221.738 273.032
 _______ _______

31. honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
I administrationsomkostninger er indeholdt koncernens honorar til
moderselskabets generalforsamlingsvalgte revisor med:
Revision 953 840
Andre ydelser end revision 556 356
 _______ _______
 1.509 1.196
 _______ _______

32. Takstmæssige forhold i henhold til forsyningslovene
Koncernen er omfattet af takstbestemmelser i forsyningslovene. Nedenfor
specificeres koncernens samlede takstmæssige mellemværende med for-
brugerne. Henlæggelser, der i tidligere årsrapporter var specificeret som
henlæggelser til fremtidige investeringer, indgår i saldoen. Henlæggelserne
er ikke indregnet i balancen.

Takstmæssige henlæggelser 31.12.2008 59.511 89.130
 _______ _______
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33. nærtstående parter
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Vestforsyning A/S-koncernen:
•		Holstebro	Kommune,	der	er	virksomhedsdeltager

34. 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




