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FORORD
Samarbejde og borgernære affaldsløsninger er nøglen til mere genanvendelse
Vestforbrænding har, sammen med

rede fjernvarme til eget fjernvarmenet.

af affald og ressourcer skal udvikle

sine 19 ejerkommuner, i en årrække

Denne udvikling fortsætter i 2017 og

sig – og ikke mindst hvem der skal løfte

arbejdet målrettet på at genanvende

2018, hvor nettet udbygges yderligere,

opgaverne – uden at de ventede nye

mere husholdningsaffald, og nu viser

med henblik på levering af fjernvarme

rammebetingelser dog kom på plads i

resultaterne sig. Samarbejdet mellem

som erstatning for naturgas i særligt

2016.

Vestforbrænding, kommunerne og

Lyngby-Taarbæk Kommune.

borgerne er nøglen til mere genan-

Med afsæt i de opnåede resultater, står

vendelse. Inddragelse af borgerne er

En robust og fuldt udnyttet forbræn-

Vestforbrænding godt rustet til at løfte

fundamentet for succes.

dingskapacitet og optimeret afsætning

nye opgaver og nye udfordringer uanset

af fjernvarme, indebærer derfor også at

hvad fremtiden byder på.

I sommeren 2016 gik et samarbej-

årets resultat på energisiden er positivt

de mellem fem af Vestforbrændings

– og danner grundlag for fremtidig

ejerkommuner for alvor i luften, som

reduktion af affaldstakster og varme-

Ole Bondo Christensen,

forventes at resultere i mere om-

priser samtidig med reduktion af CO2-

bestyrelsesformand

kostningseffektiv indsamling, bedre

udledning forbundet med opvarmning

borgerservice og ikke mindst fortsat

af bygninger.

øget genanvendelse. Dette samarbejde
udvikles løbende i årene, der kommer.

Fortællingen om affaldet,
ressourcerne og energien i fokus

Fjernvarme til flere i eget
fjernvarmenet

Flere end 20.000 gæster, dvs. skolebørn

På trods af at det borgernære affald i

genanvendelse og energi, var i 2016

stigende grad går til genanvendelse, så

gennem Vestforbrændings Formidlings-

modtager Vestforbrænding fortsat til-

centers forskellige undervisningstilbud

strækkelige mængder forbrændingseg-

på Vestforbrænding, på genbrugsstati-

net affald, som til stadighed sikrer fuld

onerne og på oplandets skoler. Det var

udnyttelse af forbrændingskapaciteten

flere end nogensinde før og understre-

og dermed produktion af affaldsbaseret

ger den store interesse for, hvordan

fjernvarme – til stadig flere og flere

borgernes affald – samfundets

kunder.

ressourcer – håndteres og nyttiggøres.

I 2016 kunne Vestforbrænding således

Den aktuelle politiske dagsorden har

afsætte mere end 60 % af den produce-

fokus på, i hvilken retning håndtering

og andre med interesse for sortering,
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2016 KORT FORTALT
Vestforbrænding
håndterede i alt

388.000 tons
borgernært affald til
genanvendelse

938.000
tons affald

Energi
Varme til 75.000
husstande

CO2

El til 184.000
borgere

52.000 tons
C02 fortrængt

Rest

1.166.000
MWh
fjernvarme produceret til nuværende kunder

84.000
kuber og nedgravede
systemer blev tømt

20.000
gæster besøgte Vestforbrænding.
Flertallet brugte Formidlingscentrets undervisningstilbud

19.400
m
Fjernvarmerør lagt i
jorden til nye kunder

6.100
tons gratis kompost
blev hentet på
genbrugstionerne
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DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til interessenterne i I/S Vestforbrænding
REVISIONSPÅTEGNING PÅ
ÅRSREGNSKABET

Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er

opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser

ledelsen ansvarlig for at vurdere I/S

Konklusion

i henhold til disse regler og krav. Det er

Vestforbrændings evne til at fortsætte

Vi har revideret årsregnskabet for I/S

vores opfattelse, at det opnåede revisi-

driften; at oplyse om forhold vedrøren-

Vestforbrænding for regnskabsåret 1.

onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

de fortsat drift, hvor dette er relevant;

januar - 31. december 2016, der omfat-

grundlag for vores konklusion.

samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om

ter resultatopgørelse, balance, egenka-

fortsat drift, medmindre ledelsen enten

og noter, herunder anvendt regnskabs-

Fremhævelse af forhold
i regnskabet

praksis. Årsregnskabet udarbejdes

Uden at modificere vores konklusion

brænding, indstille driften eller ikke har

efter årsregnskabsloven.

skal vi henvise til ledelsens beskrivelse

andet realistisk alternativ end at gøre

Det er vores opfattelse, at årsregnska-

under noten ”Egenkapitalsopgørelsen”

dette.

bet giver et retvisende billede af I/S

af usikkerheden vedrørende opgørelse

Vestforbrændings aktiver, passiver og

af indregning af over-/underdækning

finansielle stilling pr. 31. december

samt den ”frie” egenkapital, som

Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet

2016 samt af resultatet af I/S Vestfor-

ledelsen vurderer, er så betydelig, at

Vores mål er at opnå høj grad af sikker-

brændings aktiviteter og pengestrøm-

de ikke har kunne opgøre og indregne

hed for, om årsregnskabet som helhed

me for regnskabsåret 1. januar - 31.

den i årsrapporten i overensstemmelse

er uden væsentlig fejlinformation, uan-

december 2016 i overensstemmelse

med anvendt regnskabspraksis. På det

set om denne skyldes besvigelser eller

med årsregnskabsloven.

foreliggende grundlag er vi enige med

fejl, og at afgive en revisionspåtegning

ledelsens vurdering.

med en konklusion. Høj grad af sikker-

pitalopgørelse, pengestrømsopgørelse

Grundlag for konklusion

har til hensigt at likvidere I/S Vestfor-

hed er et højt niveau af sikkerhed, men
er ikke en garanti for, at en revision, der

stemmelse med internationale standar-

Ledelsens ansvar for
årsregnskabet

der om revision og de yderligere krav,

Ledelsen har ansvaret for udarbej-

nationale standarder om revision og de

der er gældende i Danmark, samt god

delsen af et årsregnskab, der giver et

yderligere krav, der er gældende i Dan-

offentlig revisionsskik, idet revisionen

retvisende billede i overensstemmelse

mark, samt god offentlig revisionsskik,

udføres på grundlag af bestemmelser-

med årsregnskabsloven. Ledelsen har

altid vil afdække væsentlig fejlinforma-

ne i [lov om kommunernes styrelse].

endvidere ansvaret for den interne kon-

tion, når sådan findes. Fejlinformationer

Vores ansvar ifølge disse standarder og

trol, som ledelsen anser for nødvendig

kan opstå som følge af besvigelser eller

krav er nærmere beskrevet i revisions-

for at udarbejde et årsregnskab uden

fejl og kan betragtes som væsentlige,

påtegningens afsnit ”Revisors ansvar

væsentlig fejlinformation, uanset om

hvis det med rimelighed kan forventes,

for revisionen af årsregnskabet”. Vi er

denne skyldes besvigelser eller fejl.

at de enkeltvis eller samlet har indfly-

Vi har udført vores revision i overens-

udføres i overensstemmelse med inter-

uafhængige af I/S Vestforbrænding i

delse på de økonomiske beslutninger,

overensstemmelse med internationa-

som regnskabsbrugerne træffer på

le, etiske regler for revisorer (IESBA’s

grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i

fortsat drift er passende, samt om

Vores konklusion om årsregnskabet

overensstemmelse med internationale

der på grundlag af det opnåede revi-

omfatter ikke ledelsesberetningen, og

standarder om revision og de yderli-

sionsbevis er væsentlig usikkerhed

vi udtrykker ingen form for konklusion

gere krav, der er gældende i Danmark,

forbundet med begivenheder eller

med sikkerhed om ledelsesberetnin-

samt god offentlig revisionsskik,

forhold, der kan skabe betydelig tvivl

gen.

foretager vi faglige vurderinger og

om I/S Vestforbrændings evne til at

opretholder professionel skepsis under

fortsætte driften. Hvis vi konkluderer,

I tilknytning til vores revision af års-

revisionen. Herudover:

at der er en væsentlig usikkerhed,

regnskabet er det vores ansvar at læse

skal vi i vores revisionspåtegning

ledelsesberetningen og i den forbindel-

• Identificerer og vurderer vi risikoen

gøre opmærksom på oplysninger

se overveje, om ledelsesberetningen er

for væsentlig fejlinformation i års-

herom i årsregnskabet eller, hvis

væsentligt inkonsistent med årsregn-

regnskabet, uanset om denne skyldes

sådanne oplysninger ikke er tilstræk-

skabet eller vores viden opnået ved

besvigelser eller fejl, udformer og

kelige, modificere vores konklusion.

revisionen eller på anden måde synes

udfører revisionshandlinger som

Vores konklusioner er baseret på det

at indeholde væsentlig fejlinformation.

reaktion på disse risici samt opnår

revisionsbevis, der er opnået frem til

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt

datoen for vores revisionspåtegning.

Vores ansvar er derudover at overveje,

og egnet til at danne grundlag for

Fremtidige begivenheder eller for-

om ledelsesberetningen indeholder

vores konklusion. Risikoen for ikke

hold kan dog medføre, at I/S Vestfor-

krævede oplysninger i henhold til års-

at opdage væsentlig fejlinformation

brænding ikke længere kan fortsætte

regnskabslovens regler.

forårsaget af besvigelser er højere

driften.

Baseret på det udførte arbejde er

end ved væsentlig fejlinformation

• Tager vi stilling til den samlede

det vores opfattelse, at ledelsesbe-

forårsaget af fejl, idet besvigelser

præsentation, struktur og indhold af

retningen er i overensstemmelse

kan omfatte sammensværgelser,

årsregnskabet, herunder noteoplys-

med årsregnskabet og er udarbejdet

dokumentfalsk, bevidste udeladelser,

ningerne, samt om årsregnskabet

i overensstemmelse med kravene i

vildledning eller tilsidesættelse af

afspejler de underliggende transak-

årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet

intern kontrol.

tioner og begivenheder på en sådan

væsentlig fejlinformation i ledelsesbe-

måde, at der gives et retvisende

retningen.

• Opnår vi forståelse af den interne
kontrol med relevans for revisionen

billede heraf.

handlinger, der er passende efter

Vi kommunikerer med den øverste

Udtalelse om juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision

omstændighederne, men ikke for at

ledelse om blandt andet det planlagte

Ledelsen er ansvarlig for, at de disposi-

kunne udtrykke en konklusion om

omfang og den tidsmæssige placering

tioner, der er omfattet af regnskabsaf-

effektiviteten af I/S Vestforbrændings

af revisionen samt betydelige revisi-

læggelsen, er i overensstemmelse med

interne kontrol.

onsmæssige observationer, herunder

meddelte bevillinger, love og andre

for at kunne udforme revisions-

• Tager vi stilling til, om den regn-

eventuelle betydelige mangler i intern

forskrifter samt med indgåede afta-

skabspraksis, som er anvendt af

kontrol, som vi identificerer under

ler og sædvanlig praksis; og at der er

ledelsen, er passende, samt om de

revisionen.

taget skyldige økonomiske hensyn ved

regnskabsmæssige skøn og tilknyt-

forvaltningen af de midler og driften

tede oplysninger, som ledelsen har

Udtalelse om ledelsesberetningen

af de virksomheder, der er omfattet af

udarbejdet, er rimelige.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesbe-

årsregnskabet.

• Konkluderer vi, om ledelsens
udarbejdelse af årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om

retningen.
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I tilknytning til vores revision af års-

melse med meddelte bevillinger, love

Hvis vi på grundlag af det udførte arbej-

regnskabet er det i overensstemmelse

og andre forskrifter samt med indgåede

de konkluderer, at der er anledning til

med god offentlig revisionsskik vores

aftaler og sædvanlig praksis. Ved for-

væsentlige kritiske bemærkninger, skal

ansvar at udvælge relevante emner

valtningsrevision vurderer vi med høj

vi rapportere herom.

til såvel juridisk-kritisk revision som

grad af sikkerhed, om de undersøgte

forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk

systemer, processer eller dispositio-

Vi har ingen væsentlige kritiske

revision efterprøver vi med høj grad af

ner understøtter skyldige, økonomiske

bemærkninger at rapportere i den

sikkerhed for de udvalgte emner, om de

hensyn ved forvaltningen af de midler

forbindelse.

dispositioner, der er omfattet af regn-

og driften af de virksomheder, der er

skabsaflæggelsen, er i overensstem-

omfattet af årsregnskabet.

København, den 29. marts 2017

2016 - HOVEDTAL
1

Hovedtalsoversigt i mio. kr.

2016

2015

Omsætning

1.109

1.082

-182

-196

927

886

67

109

-16

-30

52

79

Likviditet

724

714

Egenkapital

897

858

Aktiver i alt

3.148

3.001

222

269

Nøgletalsoversigt

2016

2015

A-takst i kr. pr. indbygger

28,50

27

B-takst i kr. pr. ton

390

420

Forbrændte mængder affald i 1.000 tons

529

570

Indsamlede mængder på GBS i 1.000 tons

348

329

1.420

1.545

338

330

Overskudsgrad i %

5,6

8,9

Afkastningsgrad i %

1,6

2,6

Aktivers omsætningshastighed

0,3

0,3

Soliditetsgrad i %

28,5

28,6

Likviditetsgrad i %

158

151

Afgifter
Nettoomsætning
Driftsresultat
Resultat af finansielle poster
Årets resultat

2

3
4
5

Investeringer i materielle anlægsaktiver

Samlet energiproduktion i 1.000 MWh
Antal medarbejdere (gennemsnit)

OMSÆTNING
Omsætningen på 1.109 mio. kr. er 27 mio. kr.
1 højere end i 2015. Det skyldes primært nye
ordninger i kommunerne og højere indtægter fra salg
af ressourcer til genanvendelse.

2016: 1.109 MIO. KR.

INDSAMLEDE MÆNGDER PÅ
GENBRUGSSTATIONERNE
På de 24 genbrugsstationer sorteres affaldet i op
til 35 forskellige fraktioner. Der blev indsamlet
348.000 tons på genbrugsstationerne i 2016. Det var
en stigning på 5,7 % i forhold til 2015. Over 84 % af de
indsamlede mængder på genbrugsstationerne blev
genanvendt.

4

2016: 348.000 TONS

2015: 1.082 MIO. KR.

2015: 329.000 TONS

INVESTERINGER I MATERIELLE
ANLÆGSAKTIVER
Der er gennemført investeringer i anlægsaktiver
for i alt 222 mio. kr. i 2016. Den største hovedaktivitet på investeringssiden de senere år er udvidelsen af Vestforbrændings eget fjernvarmenet.

2

2016: 222 MIO. KR
2015: 266 MIO. KR.

SAMLET ENERGIPRODUKTION
I 1.000 MWh
Der blev produceret 1,166 mio. MWh varme og
0,254 mio. MWh el, i alt en samlet produktion på
1,420 mio. MWh energi i 2016. Den samlede energiproduktion pr. tons forbrændt affald var 2,68 MWh pr. ton,
mod 2,71 MWh pr. ton i 2015.

5

B-TAKST
Behandlingstaksten (B-takst) pr. ton kommunalt
affald til energiudnyttelse var i 2016 390 kr.,
hvilket var en reduktion på 30 kr. pr. ton.

3

2016:
1.420 MWh

2016

390
KR.

2015

420
KR.

2015:
1.545 MWh
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LEDELSESBERETNING
5 års Hoved- og nøgletal
Hovedtalsoversigt i mio. kr.

2016

2015

2014

2013

2012

Omsætning

1.109

1.082

1.108

1.165

1.101

-182

-196

-232

-201

-178

927

886

876

964

923

67

109

34

-12

103

-16

-30

-16

-22

-32

52

79

19

-34

71

Likviditet

724

714

735

747

690

Egenkapital

897

858

773

783

827

Aktiver i alt

3.148

3.001

2.973

2.936

2.834

231

269

259

255

236

Nøgletalsoversigt

2016

2015

2014

2013

2012

A-takst i kr. pr. indbygger

28,50

27

27

28

28

B-takst i kr. pr. ton

390

420

420

420

420

Forbrændte mængder affald i 1.000 tons

529

570

555

517

521

Indsamlede mængder på GBS i 1.000 tons

348

329

342

318

311

1.420

1.545

1.448

1.307

1.363

338

330

304

322

315

Afgifter
Nettoomsætning
Driftsresultat
Resultat af finansielle poster
Årets resultat

Investeringer i anlægsaktiver

Samlet energiproduktion i 1.000 MWh
Antal medarbejdere (gennemsnit)
Overskudsgrad i %

5,6

8,9

2,1

-3,5

7,7

Afkastningsgrad i %

1,6

2,6

0,6

-1,2

2,5

Aktivers omsætningshastighed

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Soliditetsgrad i %

28,5

28,6

26,0

26,7

29,2

Likviditetsgrad i %

158

151

173

136

144

Materialet indeholder hovedtal, sammenligningstal fra forrige år samt relevante nøgletal.
Formler på nøgletal der er anvendt:
Overskudsgrad = Årets resultat / Nettoomsætning x 100 %
Afkastningsgrad = Årets resultat / Aktiver i alt x 100 %
Aktivers omsætningshastighed = Nettoomsætning / Aktiver i alt
Soliditetsgrad = Egenkapital / Aktiver i alt x 100 %
Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver / Kortfristede gældsforpligtelser x 100 %
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Vestforbrændings hovedaktiviteter
Vestforbrænding er et affalds- og ener-

Derudover er et væsentligt indsatsom-

Vestforbrænding har 2016 idriftsat

giselskab med hovedaktiviteter inden

råde, at bidrage til strategisk ener-

”Indsamling På Tværs”, hvor 5 ejerkom-

for affaldsforbrænding, el- og fjernvar-

giplanlægning i Region Hovedstaden,

muner på tværs af kommunegrænser

meproduktion og -distribution, genan-

hvor målet er at sikre billigere varme-

samarbejder om affaldsindsamling.

vendelse og deponi. Vestforbrænding

forsyning og klimamæssige gevinster.

Kommuneservice varetager den sam-

dækker alle former for affaldshåndte-

lede driftsstyring og administration og
har som led i aktiviteten udviklet og

henblik på genanvendelse, nyttiggørel-

Forretningsområdet
Kommuneservice

se og bortskaffelse samt deponering.

Ejerkommunernes indsats for indsam-

som også tilbydes de øvrige kommuner.

ring og indsamler således affald med

idriftsat forretningssystemet KURS,

ling og afsætning af genanvendeligt
Vestforbrænding er overordnet set op-

affald understøttes ved udvikling og

Øvrige selskabsaktiviteter

delt i 2 forretningsområder: Energi og

varetagelse af en bred vifte af ordnin-

Vestforbrænding ejer og driver affalds-

Distribution samt Kommuneservice.

ger og services. Affald til genanvendel-

deponiet og mellemlageret I/S AV Miljø

se indsamles ved husstanden, via kuber

og modtagestation for farligt affald

Forretningsområdet
Energi og Distribution

og på genbrugsstationerne, hvor flere

I/S SMOKA i samarbejde med ARC (I/S

end 35 fraktioner modtages.

Amager Ressource Center).

Der produceres el og varme på basis

I overensstemmelse med de nationale

af husholdnings- og erhvervsaffald fra

målsætninger om genanvendelse af 50

Vestforbrænding er medejer af følgende

ejerkommunerne på produktionsanlæg-

% af husholdningernes affald er der

selskaber: AFATEK A/S, der varetager

get i Glostrup. Der er 2 aktive ovnlinjer

særlig fokus på øget husstandsind-

behandling og genanvendelse af slagge,

med en samlet forbrændingstilladelse

samling af madaffald, papir, pap, metal,

og Dansk Restprodukthåndtering

på 600.000 tons pr. år.

glas, plast og farligt affald.

A.m.b.a., der varetager nyttiggørelse og
bortskaffelse af røggasrensningspro-

El-produktionen sælges på den nor-

Kommuneservice varetager admini-

diske el-børs Nordpool og er således

stration og driftsstyring af de ordnin-

i fri konkurrence. Varmeproduktionen

ger og serviceydelser, som tilbydes

Vestforbrænding afhændede i 2016 sine

sælges til eget varmeopland og til

fælleskabets kommuner, hvoraf 4 har

aktier i BioVækst A/S, der varetager

varmetransmissionsselskaberne CTR

overdraget hele den affaldsadministra-

biologisk behandling af organisk affald.

og VEKS.

tive opgave til Kommuneservice, som
også varetager driften af 9 af oplandets

Varmen fra affaldet fortrænger olie,

24 genbrugsstationer. På Vestforbræn-

kul og naturgas og bidrager dermed

dings 3 lokationer i Glostrup, Frederiks-

til nedbringelse af klimaeffekterne

sund og Høje Taastrup drives omlast-

ved produktion af varme til opvarm-

nings- og forædlingsaktiviteter som led

ningsformål. Vestforbrænding udvider i

i afsætning af det indsamlede genan-

disse år varmenettet i Ballerup, Furesø,

vendelige affald, som også varetages af

Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk

Kommuneservice.

Kommuner til gavn for både forbrugernes økonomi og miljøet.

dukter.
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Udviklingen i Vestforbrændings aktiviteter
og økonomiske forhold
Udviklingen i energiog affaldsmængder

til stigende indtægter fra el og lavere

ger med tillæg af forrentning, er der

omkostningerne til forbrænding og

optaget en overdækning under anden

Kraftvarmeanlægget brændte 529.000

fjernvarmenettet, sammenholdt med

gæld. Tilsvarende hvis der er opkrævet

tons affald i 2016 mod 570.000 tons

forventningerne.

mindre, er der optaget en underdækning under tilgodehavender.

affald i 2015. Den forbrændte mængde
affald, erhvervsaffald, biomasseaffald

Regler vedr. opstilling af
resultatopgørelsen og egenkapital

På affaldssiden findes endnu ikke

og importaffald.

Erhvervsstyrelsen udsendte 18. maj

en praksis på området. Der er derfor

blev primært tilført som husholdnings-

2011 et notat, hvori der redegøres for

uændret ikke opgjort en over-/under-

Der blev produceret 1,420 mio. MWh

aflæggelse af årsrapport i forsynings-

dækning.

energi i 2016 mod 1,545 mio. MWh

virksomheder. Det fremgår af notatet,

energi i 2015. Den samlede energipro-

at der ikke må indgå midlertidige

Investeringer

duktion pr. tons forbrændt affald var

overskud/underskud for ”hvile i sig

Der er gennemført investeringer i ma-

lidt lavere i 2016.

selv” virksomhed under egenkapita-

terielle- og immaterielle anlægsaktiver

len. Et over- eller underskud, der reelt

for i alt 231 mio. kr. i 2016.

Der blev i 2016 indsamlet 348.000 tons

er udtryk for over-/underdækninger i

affald på genbrugsstationerne, hvilket

regnskabsmæssig forstand skal, efter

Den største hovedaktivitet på investe-

var 19.000 tons mere end i 2015. Der

forrentning af indskudskapital mv. er

ringssiden i 2016 var i lighed med de

blev i alt realiseret genbrugsværdier

fratrukket, medtages som et tilgodeha-

foregående år udvidelsen af Vestfor-

for 72 mio. kr.

vende eller forpligtelse i årsrapporten.

brændings eget fjernvarmenet, og der

Omsætning

Ud over indskudskapitalen indehol-

samlet forventet varmeforbrug på ca.

Omsætningen i 2016 udgjorde 1.109

der egenkapitalen i dag et realiseret

27.500 MWh pr. år. Derudover blev der

mio. kr., hvilket er 27 mio. kr. højere end

overskud i form af løbende forrentning

investeret i udvidelse af affaldsmodta-

i 2015. Stigningen kan henføres til et

af indskudskapital på varmesiden

gelsen og i omlastning af husstands-

øget aktivitetsniveau med levering af

og forrentning af indskudskapital på

genanvendeligt anfald på anlægget i

nye ydelser til kommunerne, øget salg

affaldssiden.

Glostrup.

I henhold til varmeforsyningslovens
bestemmelser er der siden 2009

Finansielle forhold –
likvide beholdninger

Årets resultat

ansøgt om indregning af forrentning

De likvide beholdninger inklusive vær-

Årets resultat blev et overskud på 52

af indskudskapital. Der er indregnet

dipapirer og bankindestående udgjorde

mio. kr.

en forrentning i årsrapporten med ud-

724 mio. kr. pr. 31. december 2016.

gangspunkt i Energitilsynets praksis fra

Likviditetsgraden på 158 lever op til

I forhold til forventningerne er

andre sager. Den endelige godkendelse

målet på >100 %.

resultatet 29 mio. kr. bedre, hvilket

kan afvige fra den beregnede forrent-

må betragtes som tilfredsstillende.

ning. Hvis opkrævede varmeindtægter

Det forbedrede resultat kan henføres

overstiger de medgåede omkostnin-

blev indgået nye aftaler svarende til et

af genbrugsværdier og større elindtægter.
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Finansielle forhold depotportefølje

Den samlede obligationsportefølje

Med udgangspunkt i retningslinjerne
i gældende finansieringspolitik har

Med udgangspunkt i retningslinjerne

2016.

Vestforbrænding en låneportefølje med

i gældende depotporteføljepolitik har

en gennemsnitlig fundingomkostning

Vestforbrænding i samarbejde med

Egenkapital

i 2016 på 2,1 %. Den gennemsnitlige

selskabets finansielle depotforvaltere

Egenkapitalen er forøget med 39 mio.

fundingomkostning var 2,5 % i 2015.

sammensat en depotportefølje, som

kr. i 2016 og udgjorde 897 mio. kr. pr.

udelukkende indeholder danske real-

31. december 2016.

Der blev optaget nye lån i 2016 på 240

kreditobligationer. Afkastet udgjorde

mio. kr., som vedrører investeringer fore-

1,4 % i 2016.

udgjorde 707 mio. kr. pr. 31. december

taget i 2015 og 2016. Der er i januar 2017
optaget lån på 200 mio. kr. som vedrører
investeringer i årene 2016 og 2017.

Redegørelse for samfundsansvar, CSR - Corporate Social
Responsibility, CSR, jf. Årsregnskabslovens § 99a
Vestforbrænding arbejder målrettet

I det følgende er der lagt særligt vægt

Samfundsansvar indgår i alle Vestfor-

med at tage samfundsansvar på en

på at opsummere indsats og resultater

brændings politikker og indgår også i

række relevante områder. Samfundsan-

relateret til hovedelementerne i Vest-

arbejdet med mål, handlingsplaner og

svar indgår derfor i Vestforbrændings

forbrændings CSR-tilgang: Medarbejde-

målopfølgelse, på både kort og lang

virksomhedsstrategi og politikker,

re, miljø, samfund og leverandører.

sigt. Samfundsansvar indgår på den

herunder den specifikke CSR-politik.

måde både i det daglige arbejde og på
strategisk niveau.

Samfundsansvar MEDARBEJDERE
Principper

et målrettet samarbejde i arbejdsmiljø-

tilbyder et arbejdsfællesskab, hvor

Vestforbrændings Arbejdsmiljøpolitik

organisationen.

der også er rum for sociale aktiviteter
i og uden for arbejdstiden, at kompe-

og Trivselspolitik fastlægger hovedprincipperne for medarbejderrelaterede

Overholdelse af arbejdsrelaterede

tente og motiverende ledere udvikler

forhold.

lovkrav og regler samt dokumentation

medarbejdernes kompetencer og hvor

og styring af arbejdsmiljøforhold – og

ord og handling følges ad. Der lægges

Arbejdsmiljøpolitikken fokuserer

miljøforhold - sker i praksis med afsæt

samtidig vægt på at fremme en åben,

primært på at sikre medarbejdernes

i Vestforbrændings Arbejdsmiljø- og

respektfuld og ærlig kommunikation.

kendskab til og overholdelse af lov-

Miljøledelsessystem, som er certificeret

Endelig prioriteres også medarbejder-

givning og krav, forebyggelse af risici

efter OHSAS 18001 og ISO 14001.

nes sundhed.

og ulykker samt løbende forbedring af
arbejdets tilrettelæggelse og gennem-

Trivselspolitikken fokuserer på fem

førelse. Dette understøttes gennem en

delområder: Fællesskab, ledelse, kom-

åben kommunikation, inddragelse af

munikation, kompetenceudvikling og

den enkelte medarbejder, aktiv støtte

sundhed. Der lægges vægt på, at med-

fra ledere på alle niveauer og gennem

arbejderne oplever, at Vestforbrænding

Årsrapport 2016
Ledelsesberetning

16

Tiltag i 2016

Vestforbrænding implementerede

re-certificeringsproces af Arbejdsmil-

For at løfte arbejdsmiljøarbejdet er

primo 2016 en ny organisationsstruktur

jø- og Miljøledelsessystemet, jf. OHSAS

organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet

for forretningsområder og support-

18001.

blevet omlagt og initiativet ”5K – Kul-

funktioner. I relation til understøttelse

tur, Kortlægning, Krav, Kompetencer,

af den fortsatte organisationsudvikling

Der er ikke meddelt påbud eller andre

Konsekvens” iværksat med henblik på

blev der i slutningen af året gennem-

indskærpelser vedrørende arbejdsmil-

at udvikle og understøtte arbejdet med

ført en kulturmåling af holdninger og

jømæssige forhold i 2016.

sikkerhed og sundhed.

adfærd med afsæt i Vestforbrændings
mission, vision og værdigrundlag.

Det samlede sygefravær var 8,3 dage
pr. medarbejder (2015: 7,3) og korttids-

Initiativet sætter i særlig grad fokus på
arbejdet med bl.a. tilgang til arbejds-

I 2016 har Vestforbrænding ligeledes

sygefraværet var 4,5 dage pr. medar-

miljø og sikkerhed, kortlægning af risici

videreført arbejdet omkring effektivise-

bejder (2015: 4,4).

for eksponering og ulykker, krav til

ringer og tilpasninger af virksomheds-

planlægning og udførelse af arbejds-

systemer og arbejdsprocesser, herun-

Der er i 2016 registreret i alt 9 arbejds-

opgaver, generelt kompetenceløft med

der med periodiske regnskabslukninger

ulykker med fravær (2015: 10), mens at

fokus på arbejdsmiljørisici og beskyttel-

på månedsbasis.

der var 25 ulykker uden fravær (2015:
11) og endelig 35 tæt på-ulykker (2015:

se samt tydeliggørelse af konsekvenser

Skabte resultater og retning
fremover

77).

Resultaterne af de igangsatte indsatser

Resultatet af kulturmålingen, som blev

Med afsæt i 5K blev der i årets løb bl.a.

omkring 5K udmøntes i vid udstrækning

afsluttet med en svarprocent på 95,4

arbejdet med opfølgning på eftersyn af

i 2017, men har allerede i 2016 inde-

%, har dannet grundlag for workshops

udstyr og værktøj, undersøgelse af mu-

båret øget intern kommunikation om

og udarbejdelse af konkrete handlings-

lig eksponering og spredning af biologi-

arbejdsmiljø og sikkerhed, øget tilsyn

planer lokalt og på tværs af organisati-

ske agenser, beredskab og førstehjælp,

og dialog med eksterne leverandører

onen, som i vid udstrækning udmøntes

styring af eksterne håndværkere, samt

om arbejdsmiljø og sikkerhed, ligesom

i 2017.

uddannelse og kommunikation relateret

en ny beredskabsplan er udarbejdet

til arbejdsmiljø og sikkerhed.

med ikrafttræden 1. januar 2017.

Endvidere blev der i slutningen af året

Den nye, integrerede Miljø- og Arbejds-

udført lovpligtig APV (arbejdspladsvur-

miljøpolitik trådte i kraft 1. januar 2017.

ved overtrædelse af krav og retningslinier.

SMIL-målene resulterede for 2016 i en
målopfyldelse på 68 % (2015: 75 %).

dering) for hele organisationen.
Der er og bliver fortsat udarbejdet
Med henblik på at ajourføre og skabe

lokale og tværorganisatoriske hand-

bedre koordinering af principper inden

lingsplaner med afsæt i den gennem-

for både miljø og arbejdsmiljø er der

førte APV, som udmøntes i 2017.

udarbejdet en ny integreret Miljø- og
Arbejdsmiljøpolitik.

Der er i 2016 gennemført en succesfuld
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CSR i relation til MILJØET
Principper

151 tilsluttede nye kunder nu forsynes

Vestforbrændings miljøpolitik fast-

af fjernvarme i stedet for naturgas,

Skabte resultater
og retning fremover

lægger de overordnede rammer for

hvilket har bidraget til reduktion af

Udbygningerne af fjernvarmenettet

tilgangen i arbejdet med miljøforhold

CO2-emission.

med nye kunder, den øgede udsortering

relateret til virksomhedens driftsaktivi-

og genanvendelse af affald bidrager
To lokale varmeforsyningsprojekter er

til at reducere fossilt energiforbrug,

besluttet gennemført i Frederikssund

hvilket i 2016 har medført en reduktion

Den nationale ressourcestrategi fast-

og Furesø Kommuner som led i lokale

i CO2-emissionerne med 7.209 tons

lægger målsætninger og indsatsområ-

byudviklingsprojekter og understøttelse

(2015: 4.176 tons).

der for de aktiviteter som Vestforbræn-

af grøn omstilling, som på sigt forven-

ding varetager, og som understøtter

tes at kunne tilsluttes det eksisterende

Affaldsmodtagelsens udvidelse har

kommunernes indsats for øget indsam-

fjernvarmenet.

forbedret logistik og mulighed for gen-

teter og serviceydelser.

ling af kildesorteret affald fra hushold-

nemførelse af stikprøvekontrol af mod-

ninger. Øget genanvendelse bidrager til

Initiativet ”Indsamling På Tværs”

taget affald og mere effektiv omlastning

sparede råstoffer og energi med deraf

understøtter kommunernes indsats for

af genanvendeligt affald.

følgende reduktion af CO2-emission.

øget genanvendelse af kildesorteret
affald. Den samlede mængde kommu-

Der er i 2016 gennemført en succesfuld

På energisiden er de regionale ener-

nalt indsamlet affald til genanvendelse

re-certificeringsproces af Vestforbræn-

gi- og klimaplaner med fokus på grøn

oversteg i 2016 mængden af kommu-

dings Arbejdsmiljø- og Miljøledelses-

omstilling og udfasning af fossil energi

nalt indsamlet affald til forbrænding, en

system, jf. ISO 14001.

en primær drivkraft for den fortsat-

udvikling som forventes fortsat i 2017,

te udbygning af Vestforbrændings

idet de endelige opgørelse af resultater

Alle vilkår i gældende miljøgodken-

fjernvarmenet, som bl.a. bidrager til

ikke foreligger ved årets afslutning.

delser og tilladelser er overholdt. Der

udfasning af naturgas.

er meddelt påbud om ikrafttræden af
Der er i foråret 2016 gennemført et

nye emissionskrav og egenkontrol for

Overholdelse af miljørelaterede lovkrav

energisyn af Vestforbrænding, som bl.a.

spidslastcentral i Glostrup. Der er ikke

og tilladelser samt dokumentation og

indeholder anbefalinger om opstilling

meddelt andre påbud vedrørende miljø-

styring af miljø- og arbejdsmiljøforhold

af mål for energiforbrug, montering af

mæssige forhold i 2016.

sker i praksis med afsæt i Vestforbræn-

yderligere forbrugsmålere, udskiftnin-

dings Arbejdsmiljø- og Miljøledelsessy-

ger af firmabiler og yderligere isolering

stem, som er certificeret efter OHSAS

af administrationsbygningen.

18001 og ISO 14001.
I forhold til byggeprojekter er bl.a.

Tiltag i 2016

affaldsmodtagelsen udvidet og en del

I løbet af 2016 er udbygningen af Vest-

af administrationsbygningen påbegyndt

forbrændings fjernvarmenet fortsat,

renoveret, herunder isolering af tag.

bl.a. i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor
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CSR i relation til SAMFUNDET
Principper

Tiltag i 2016

Vestforbrændings rolle som ressource-

Vestforbrænding deltager i arbejde med

Skabte resultater og retning
fremover

forvalter skal understøtte ejerkommu-

branchens og dermed også virksomhe-

I løbet af 2016 var der i alt 47 personer

nernes indsats for øget genanvendelse

dens udvikling, bl.a. via Dansk Affalds-

tilknyttet Vestforbrænding i form af

af affaldets materiale- og energires-

forening, men også i direkte dialog med

fleksjobs, elevpladser, lærlingepladser,

sourcer.

ministerier og styrelser. Derudover

virksomhedspraktik og løntilskudsplad-

deltager Vestforbrænding i regionale,

ser (2015: 54).

Det indebærer, at der skal tilbydes

strategiske samarbejder som fx Energi

services og ydelser, der sikrer mil-

på Tværs og initierer og understøtter

Samlet er der gennemført 685 ugers

jømæssig og økonomisk bæredygtig

strategiske tiltag som fx indsamling af

praktik/uddannelse (2015: 738).

affaldsbehandling, og at den produce-

affald på tværs af kommunegrænser.

rede affaldsvarme til enhver tid kan

Formidlingscenteret havde i 2016 mere

afsættes til gavn for forbrugerne og i

De undervisningsforløb, som tilbydes

end 20.000 besøgende og afholdt 40 %

videst mulig udstrækning bidrage til at

i Glostrup, på genbrugsstationer og

flere undervisningsforløb end året før.

fortrænge fossil energi.

skoler, fokuserer på hele værdikæden

Formidlingscenteret deltog i 2016 i en

omkring affaldet som materialeres-

lang række arrangementer og events

Med afsæt i CSR politikken bidrager

source og til produktion af miljøvenlig

bl.a. i Kulturnatten (Miljøministeriet) og

Vestforbrænding til uddannelse, praktik

energi og udvikles til stadighed. I 2016

”Grønne dage i kommunerne”.

og tilknytning til arbejdsmarkedet for

er der bl.a. arbejdet med udvikling og

udsatte og særlige grupper af borgere i

forberedelse af et nyt undervisnings-

Vestforbrænding lancerede primo 2016

samfundet. Som en rummelig arbejds-

univers og nye undervisningsforløb,

en ny hjemmeside, som med ny struk-

plads tilbyder Vestforbrænding løbende

som skal supplere de eksisterende

tur og nyt design er mere informativ og

fleksjobs, seniorordninger, elevpladser,

tilbud.

nemmere at anvende for alle bruger-

lærlingepladser, virksomhedspraktik og
løntilskudspladser.

grupper. Hjemmesiden overholder
Formidlingscentret deltager løbende i

dermed også Digitaliseringsstyrelsens

lokale borgerrettede aktiviteter i kom-

krav til kommunale/offentlige hjemme-

Vestforbrænding lægger endvidere

munerne, konferencer og arrangemen-

sider, herunder bl.a. responsivt design,

særlig vægt på at formidle fortællingen

ter med fokus på temaer relateret til

så hjemmesiden kan tilgås via mobile

om affaldet, ressourcer og affalds-

formidling, affald, ressourcer og energi

enheder som mobiltelefon og tablets.

energi til alle interesserede borgere,

.

dog med særlig fokus på undervisning
af skoleelever fra 0.–9. klassetrin, varetaget af Formidlingscentret.
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CSR i relation til LEVERANDØRER
Principper

respektere beskyttelsen af internatio-

Vestforbrænding foretager på stikprø-

Vestforbrændings Indkøbspolitik inde-

nalt erklærede menneskerettigheder

vebasis efterspørgsel og kontrol af

holder de udvidede ansvarlighedskrav,

og sikre sig, at leverandørerne ikke

relevant dokumentation for at sikre,

der stilles til leverandørerne.

medvirker til krænkelse af menneske-

at leverandørerne og deres eventuelle

rettighederne.

underleverandører lever op til ovenstående forpligtelser. Dette sker både

I de tilfælde hvor leverandørens ansatte
ikke er omfattet af kollektiv over-

For at fremme antallet af uddannelses-

i forbindelse med udbud og over for

enskomst på den egn, hvor arbejdet

og praktikpladser stilles der, efter en

eksisterende leverandører.

udføres, må løn- og arbejdsvilkår ikke

konkret vurdering i hvert enkelt tilfæl-

være mindre gunstige end de vilkår,

de, krav om uddannelses-/praktikplad-

der er inden for faget på den egn, hvor

ser hos leverandører, når der er tale

Skabte resultater og retning
fremover

arbejdet udføres (iht. ILO 94).

om større indkøbsaftaler (varighed over

Der er i 2016 ikke afdækket uregel-

seks måneder, lønudgift over 4 mio. kr.

mæssigheder i forhold til Indkøbspoli-

eller samlet sum over 10 mio. kr.).

tikkens eller CSR-politikkens ansvarlig-

For så vidt anti-korruption har Vest-

hedskrav.

forbrænding nul-tolerance over for
korruption, hvad enten det drejer sig

Tiltag i 2016

om egne medarbejdere eller andre, der

Indkøbspolitikken er en integreret del af

indgås samarbejde med. Vestforbræn-

arbejdsgange i relation til udarbejdelse

ding arbejder løbende på optimering

af aftaler og kontrakter i forbindelse

af regulativer og procedurer, der skal

med udbud, indkøb mv.

sikre forebyggelse af besvigelser.
Vestforbrænding vil støtte og
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Virksomhedens forventede udvikling
Vestforbrænding forventer følgende udvikling i behandlede tons affald, omsætning og årets resultat i det kommende år:

Mængder i 1.000 tons

2017

2016

2015

2014

2013

Forbrændte tons, Kraftvarme

554

529

570

555

517

Behandlede tons, Genbrugsstationer

338

348

329

342

318

Tal i mio. kr.

2017

2016

2015

2014

2013

Omsætning

1.187

1.109

1.082

1.108

1.165

-193

-182

-196

-232

-201

994

927

886

876

964

25

52

79

19

-34

Afgifter
Nettoomsætning
Årets resultat
Tal for 2017 er budgetterede tal

Vestforbrænding forventer et lavere

På trods af den forventede konstante

På Kommuneserviceområdet forventes

resultat i 2017 ift. årets resultat i 2016.

udnyttelse af forbrændingskapacitet,

øget aktivitet, bl.a. som følge af fortsat

forventes nettoomsætningen fortsat

implementering af ”Indsamling På

Vestforbrænding forventer i de kom-

at være svagt stigende i de kommende

Tværs”, omlastning af husstandsind-

mende år at udnytte forbrændingska-

år. Det skyldes, at investeringerne, jf.

samlet genanvendeligt affald, herunder

paciteten, svarende til forbrænding af

varmeplanerne medfører afsætning af

madaffald. Endvidere planlægges øget

ca. 550.000 tons affald, idet affaldets

varme med en højere gennemsnitlig

indsats for forædling af indsamlet plast

beskaffenhed og omfanget af såvel

varmepris i eget net.

for at optimere afsætningen og en øget

planlagt som ikke-planlagt vedligehold,

udsortering af genanvendeligt affald fra

dvs. anlæggenes rådighed - kan påvirke

El-prisen er meget svingende som

den faktiske udnyttelse af forbræn-

følge af en lang række forhold, der har

dingskapaciteten.

betydning for fastsættelse af el-prisen
på Nordpool.

Udviklingen på forretningsområdet
Energi og Distribution må for nærvæ-

I Vestforbrændings investeringsplan

rende karakteriseres som stabil, hvilket

skal der fortsat foretages store inve-

giver faste forudsigelige produktions-

steringer i de kommende år, herunder

omkostninger og stabil energiprodukti-

særligt i udbygningen på fjernvarme-

on og afsætning, der dog kan påvirkes

området.

af en varierende brændværdi.

indsamlet storskrald.
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Særlige risici inden for virksomhedens branche
Vestforbrændings forbrændingstilladel-

En række forhold og vilkår i miljø-

Deponiområdet er et område med

se giver mulighed for at modtage i alt

godkendelsen i Glostrup er løbende

vedvarende potentielle risici, idet der

600.000 tons affald pr. år. Den gælden-

reguleret, senest med meddelelse af

teoretisk set kan opstå en situation med

de miljøgodkendelse trådte i kraft den

påbud om ændrede vilkår for modtagel-

forurening. Der er hensat til overvåg-

27. november 2007 og revurderes, når

se og stikprøvekontrol af 29. juni 2015

ning af deponier og en eventualfor-

Miljøstyrelsen tager initiativ til en forny-

og miljøgodkendelse for omlastning

pligtelse vedrørende nedlukning og

else af miljøgodkendelsen. Indtil dette

af organisk affald og farligt affald af 2.

efterbehandling af AV Miljø samt

sker er miljøgodkendelsen gældende.

september 2015 samt midlertidig miljø-

afsluttede deponier i Vestskoven,

Miljøstyrelsen kan forinden en revur-

godkendelse til forbrænding af

Ganløse og Frederikssund.

dering skærpe kravene til emissioner

ikke-farligt shredderaffald af 10. feb-

ved ændrede EU direktivkrav og ændret

ruar 2016.

lovgivning.
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REGNSKABSPRAKSIS
Anvendt regnskabspraksis

forpligtelse, og det er sandsynligt, at

henholdsvis betalingsdagen og balan-

Årsrapporten er aflagt i overens-

fremtidige økonomiske fordele vil fragå

cedagen, indregnes i resultatopgørel-

stemmelse med årsregnskabslovens

selskabet, og forpligtelsens værdi kan

sen som finansielle poster.

bestemmelser for regnskabsklasse C

måles pålideligt.

Afledte finansielle instrumenter

(stor).
Ved første indregning måles aktiver og

Afledte finansielle instrumenter måles

Den anvendte regnskabspraksis er

forpligtelser til kostpris. Måling efter

ved første indregning i balancen til

uændret i forhold til 2015.

første indregning sker som beskrevet

kostpris, og efterfølgende til dagsværdi.

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodeha-

For så vidt angår Energi og Distribution

vender og anden gæld.

er indskud, resultat og egenkapital ikke

Ved indregning og måling tages hensyn

ændret. Det skyldes, at ledelsen på nu-

til forudsigelige risici og tab, der frem-

værende tidspunkt har skønnet, at der

kommer, inden årsrapporten aflægges,

Ændringer i dagsværdien af afledte

er så betydelig usikkerhed omkring op-

og som be- eller afkræfter forhold, der

finansielle instrumenter, der er klassifi-

gørelse og indregning af en over- eller

eksisterede på balancedagen.

ceret som og opfylder betingelserne for
sikring af fremtidige betalingsstrømme,

underdækning, at kravet om pålidelig
måling ikke vil være opfyldt. Ledelsen

I resultatopgørelsen indregnes ind-

indregnes direkte på egenkapitalen.

har derfor besluttet at medtage en

tægter i takt med at de indtjenes, mens

Når de sikrede transaktioner realiseres,

beskrivelse heraf under egenkapitalop-

omkostninger indregnes med de beløb,

indregnes de akkumulerede ændringer

gørelsen.

der vedrører regnskabsåret.

som en del af kostprisen for de pågæl-

Generelt om indregning og måling

Omregning af fremmed valuta

Aktiver indregnes i balancen, når det

Transaktioner i fremmed valuta omreg-

For afledte finansielle instrumenter,

som følge af en tidligere begivenhed er

nes ved første indregning til transak-

som ikke opfylder betingelserne for

sandsynligt, at fremtidige økonomiske

tionsdagens kurs. Tilgodehavender,

behandling som sikringsinstrumen-

fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets

gældsforpligtelser og andre monetære

ter, indregnes ændringer i dagsværdi

værdi kan måles pålideligt.

poster i fremmed valuta, som ikke er

løbende i resultatopgørelsen som finan-

afregnet på balancedagen, omregnes

sielle poster.

dende regnskabsposter.

Forpligtelser indregnes i balancen,

til balancedagens valutakurs. Valuta-

når selskabet som følge af en tidligere

kursdifferencer, der opstår mellem

begivenhed har en retslig eller faktisk

transaktionsdagens kurs og kursen på
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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

i forhold til selskabets hovedaktiviteter,

Mellemdeponering

Nettoomsætning ved behandling af

herunder offentlige tilskud, kantinedrift,

Når der foretages midlertidig mellem-

affald og salg af el- og varmeleverancer

leje- og licensindtægter o.l.

deponering på KMC/AV Miljø, indregnes

indregnes i resultatopgørelsen, når

indtægten og omkostninger til ekstra

levering og risikoovergang til køber har

Produktionsomkostninger

transport og hotelomkostninger i Vest-

fundet sted. Nettoomsætning indregnes

Produktionsomkostninger omfatter

forbrændings resultatopgørelse.

eksklusiv moms, afgifter og rabatter

omkostninger til materiale- og ressour-

i forbindelse med salget og måles til

ceforbrug samt behandlingsomkostnin-

Ordninger

dagsværdien af det fastsatte vederlag.

ger ved bortskaffelse af affald.

Vestforbrænding varetager en række
ordninger for interessentkommunerne.

Finansieringsbidrag fra kommuneser-

Andre eksterne omkostninger

Den regnskabsmæssige behandling af

viceordninger indregnes i nettoom-

Andre eksterne omkostninger omfat-

disse ordninger er forskellig, idet

sætningen i takt med at levering og

ter omkostninger til administration,

måden hvorpå resultatet af ordningerne

risikoovergang har fundet sted.

transport, eksterne tjenesteydelser

finansieres ved opkrævning af gebyrer

og konsulentbistand, lokaler, tab på

hos interessentkommunerne varierer.

debitorer mv.

Overordnet er ordningerne inddelt i

Nettoomsætningen specificeres i resultatopgørelsen i følgende tre poster:

følgende to kategorier:
Under andre eksterne omkostninger

Omsætning:

indregnes tillige forskningsomkost-

Almindelige ordninger:

Omsætning består af nettoomsætnin-

ninger og omkostninger vedrørende

Ordninger der hviler i sig selv hen over

gen inkl. varmeafgifter og før regule-

udviklingsprojekter, der ikke opfylder

årene. Mellemværende optages som

ring til over-/underdækning.

kriterierne for indregning i balancen.

gæld/tilgodehavende.

Afgifter:

Personaleomkostninger

Nul-ordninger:

Afgifter ved forbrænding af affald som

Personaleomkostninger omfatter løn

Ordninger der hvert år nulstilles og

resulterer i varmeproduktion, der sæl-

og gager samt sociale omkostninger,

driftsføres straks, med efterfølgende

ges til varmenettet.

pensioner mv. til selskabets personale.

opkrævning/udbetaling til kommunerne.

Regulering til over-/underdækning:

Finansielle poster

Regulering til over-/underdækning

Finansielle poster omfatter renteind-

Skat

består af årets udvikling i over-/under-

tægter og -omkostninger, realiserede

Vestforbrænding er et interessentskab

dækning vedrørende kommuneordnin-

og urealiserede kursgevinster og -tab

ejet af de 19 interessentkommuner og

ger underlagt hvile i sig selv.

vedrørende værdipapirer, gældsfor-

Andre driftsindtægter og
driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og
omkostninger af sekundær karakter set

pligtelser og transaktioner i fremmed

er som interessentskab ikke selvstæn-

valuta, amortiseringstillæg og -fradrag

digt skattesubjekt.

vedrørende prioritetsgæld mv.
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Balancen
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

for produktionsanlæg (ekskl. Anlæg

Erhvervede immaterielle rettigheder

Grunde og bygninger, produktionsanlæg

5), fjernvarmenettet og maskiner samt

i form af licenser måles til kostpris

og maskiner samt andre anlæg, drifts-

andre anlæg placeret hos Vestfor-

med fradrag af akkumulerede af- og

materiel og inventar måles til kostpris

brænding i Glostrup optaget til genan-

nedskrivninger. Licenser afskrives over

med fradrag af akkumulerede af- og

skaffelsesværdi pr. 01.01.2004 ifølge

aftaleperioden, hvilket typisk er 3-5 år.

nedskrivninger. Der afskrives ikke på

vurdering foretaget af Rambøll, tilbage-

grunde.

diskonteret til anskaffelsestidspunktet.

nedskrives til genindvindingsværdi,

Kostprisen omfatter anskaffelsespri-

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med

såfremt denne er lavere end den regn-

sen, omkostninger direkte tilknyttet

fradrag af forventet restværdi efter

skabsmæssige værdi.

anskaffelsen og omkostninger til

afsluttet brugstid. Der foretages line-

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt,

ære afskrivninger baseret på følgende

Fortjeneste og tab ved afhændelse af

hvor aktivet er klar til at blive taget

vurdering af aktivernes forventede

øvrige immaterielle anlægsaktiver

i brug. For egenfremstillede aktiver

brugstider:

opgøres som forskellen mellem

omfatter kostprisen direkte og indirekte

salgsprisen med fradrag af salgsom-

omkostninger til materialer, komponen-

Bygninger

10-50 år

kostninger og den regnskabsmæssige

ter, underleverandører og lønninger.

Produktionsanlæg og

10-50 år

værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste

For finansielt leasede aktiver udgør

maskiner

eller tab indregnes i resultatopgørelsen

kostprisen den laveste værdi af dags-

Fjernvarmenet

som korrektion til af- og nedskrivnin-

værdien af aktivet og nutidsværdien af

og installationer

ger eller under andre driftsindtægter, i

de fremtidige leasingydelser.

Øvrige anlæg

10-50 år

Andre anlæg, drifts-

3-10 år

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

det omfang salgsprisen overstiger den
oprindelige kostpris.

Renteomkostninger på lån til finan-

10-30 år

materiel og inventar

siering af fremstilling af materielle
CO2-kvoter o.l. erhvervet mod vederlag

anlægsaktiver indregnes for større

Materielle anlægsaktiver nedskrives til

indregnes til kostpris på købstidspunk-

projekter i kostprisen, såfremt de ved-

genindvindingsværdi, såfremt denne

tet. Tildelte kvoter fra myndigheder

rører fremstillingsperioden. Alle øvrige

er lavere end den regnskabsmæssige

(gratiskvoter) indregnes til 0 kr. Efter

finansieringsomkostninger indregnes i

værdi.

første indregning måles erhvervede

resultatopgørelsen.

kvoter til kostpris eller eventuel lavere

Fortjeneste og tab ved afhændelse af

genindvindingsværdi. Der afskrives ikke

I forbindelse med overgang til omkost-

materielle anlægsaktiver opgøres som

på erhvervede kvoter, da disse enten

ningsbaseret regnskab er kostprisen

forskellen mellem salgsprisen med

vil blive tilbageleveret eller solgt på et

for bygninger i Glostrup optaget til

fradrag af salgsomkostninger og den

aktivt marked. CO2-kvoter afgangsføres

den offentlige ejendomsvurdering pr.

regnskabsmæssige værdi på salgstids-

ved salg eller ved levering til myndighe-

01.01.2003 (efter omvurdering).

punktet. Fortjeneste eller tab indregnes

der som afregning for udledt CO2-kvo-

i resultatopgørelsen som en korrektion

ter. Eventuelle tab og gevinster ved salg

I forbindelse med overgang til omkost-

indregnes i resultatopgørelsen.

ningsbaseret regnskab er kostprisen

til af- og nedskrivninger.
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Anlæg under opførsel indregnes til

der er opkrævet for lidt hos varme-

Pensionsforpligtelse

kostpris og udgør reelt de igangsatte

forbrugerne eller i kommuneservice-

For pensionsforpligtelser foretages

anlægsprojekter, hvor færdiggørelse og

ordningerne (underdækning), og hvor

hvert andet år en aktuarmæssig bereg-

ibrugtagning endnu ikke er sket.

det er besluttet at udnytte retten til at

ning af kapitalværdien af de fremtidige

regulere taksterne i fremtidige priser,

ydelser, som skal udbetales i henhold

Kapitalandele og andre
værdipapirer.

indregnes på tilsvarende vis som en

til pensionsordningen. Kapitalværdien

korrektion af nettoomsætningen og et

beregnes på grundlag af forudsætnin-

Kapitalandele i associerede virksomhe-

tilgodehavende i balancen.

ger om den fremtidige udvikling i bl.a.

der optages til indre værdi.

lønniveau, rente, inflation og dødelig-

Kapitalandele og værdipapirer indreg-

Over-/underdækning måles til amorti-

hed. Den aktuarmæssigt beregnede

nes og måles til kostpris.

seret kostpris, der sædvanligvis svarer

kapitalværdi ved forventet afvikling af

til nominel værdi. Såfremt ledelsen

ordningen indregnes i balancen under

Reservedelsbeholdninger

skønner, at det ikke er sandsynligt, at

pensionsforpligtelser.

Reservedelsbeholdninger omfatter

hele tilgodehavendet kan opkræves hos

reservedele mv. til forbrændingsanlæg-

forbrugerne nedskrives til den lavere

Andre hensatte forpligtelser

get. Herudover forefindes der et lager

skønnede værdi af tilgodehavendet.

Andre hensatte forpligtelser indregnes

af olie og et lager af kuber.

og måles som det bedste skøn over de

Periodeafgrænsningsposter

omkostninger, der er nødvendige for på

Reservedelsbeholdninger måles til

Periodeafgrænsningsposter indregnet

balancedagen at afvikle forpligtelserne.

kostpris, opgjort til gennemsnitspriser,

under aktiver omfatter afholdte

Hensatte forpligtelser med forventet

eller netto-realisationsværdi, hvor

omkostninger, der vedrører efterfølgen-

forfaldstid ud over et år fra balanceda-

denne er lavere.

de regnskabsår. Periodeafgrænsnings-

gen måles til tilbagediskonteret værdi.

poster måles til kostpris.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen

I det omfang at udledte CO2 oversti-

med tillæg af hjemtagelsesomkostnin-

Værdipapirer

ger.

Værdipapirer indregnet under omsæt-

myndigheder, indregnes løbende en

ger de CO2-kvoter der er tildelt fra

ningsaktiver omfatter børsnoterede

forpligtelse og en omkostning i resul-

Tilgodehavender

obligationer der måles til dagsværdi

tatopgørelsen svarende til værdien af

Tilgodehavender måles til amortiseret

(børskurs) på balancedagen.

de CO2-kvoter, det vil være nødvendigt

kostpris, der sædvanligvis svarer til

at erhverve for at afvikle forpligtelsen.

nominel værdi, med fradrag af ned-

Egenkapital

Tilsvarende indregnes en forpligtelse i

skrivninger til imødegåelse af forven-

Egenkapitalen indeholder årenes

det omfang, at besparelseskrav fastsat

tede tab.

akkumulerede overskud/underskud,

i henhold til Energispareaftalen ikke

som følge af at regnskabet aflægges

overholdes, og det vil være nødvendigt

Over-/underdækning

efter årsregnskabsloven. Egenkapita-

at erhverve kvoter for opfyldelse af

Lovbestemt regulering af for høje

len er dog ikke nødvendigvis et udtryk

besparelseskravet.

opkrævede beløb hos varmeforbruger-

for selskabets ”fri egenkapital”. Idet

ne eller i kommuneserviceordningerne

Vestforbrænding er omfattet af ”hvile i

Finansieringsgæld

(overdækning) indregnes i resultatop-

sig selv-princippet”, kan egenkapitalen

Finansieringsgæld måles på tids-

gørelsen som en korrektionspost til

være et udtryk for den værdi, der skal

punktet for lånoptagelse til kostpris

nettoomsætningen og i balancen som

indgå i taksterne fremover.

svarende til det modtagne provenu

en gældsforpligtelse. I tilfælde, hvor

efter fradrag af afholdte transaktions-
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omkostninger. Efterfølgende måles

måles på tidspunktet for indgåelse

Andre finansielle forpligtelser

finansieringsgæld til amortiseret

af kontrakten til nutidsværdien af de

Andre finansielle forpligtelser måles til

kostpris. Dette betyder, at forskellen

fremtidige leasingydelser. Efter første

amortiseret kostpris, der sædvanligvis

mellem provenuet ved lånoptagelsen og

indregning måles leasingforpligtelser-

svarer til nominel værdi.

den nominelle værdi, der skal

ne til amortiseret kostpris. Forskellen

tilbagebetales, indregnes i resultat-

mellem nutidsværdien og den nominel-

Periodeafgrænsningsposter

opgørelsen over låneperioden som en

le værdi af leasingydelserne indregnes

Periodeafgrænsningsposter indregnet

finansiel omkostning ved anvendelse af

i resultatopgørelsen over kontrakternes

under forpligtelser omfatter modtagne

den effektive rentes metode.

løbetid som en finansiel omkostning.

indtægter til resultatføring i efterføl-

Leasingydelser vedrørende operatio-

gende regnskabsår. Periodeafgræns-

Leasingforpligtelser

nelle leasingaftaler indregnes lineært

ningsposter måles til kostpris.

Leasingforpligtelser vedrørende

i resultatopgørelsen over leasingperi-

finansielt leasede aktiver indregnes i

oden.

balancen som gældsforpligtelser og

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen præsenteres

Pengestrømme vedrørende investe-

skabets aktiekapital og omkostninger

efter den indirekte metode og viser

ringsaktiviteter omfatter betalinger

forbundet hermed samt optagelse af

pengestrømme vedrørende drift, inve-

i forbindelse med køb og salg af

lån, indgåelse af finansielle leasingafta-

steringer og finansiering samt selska-

virksomheder, aktiviteter og finansielle

ler, afdrag på rentebærende gæld, køb

bets likvider ved årets begyndelse og

anlægsaktiver samt køb, udvikling, for-

af egne aktier og betaling af udbytte.

slutning.

bedring og salg mv. af immaterielle og

Pengestrømme vedrørende driftsak-

materielle anlægsaktiver, herunder an-

Likvider omfatter likvide beholdnin-

skaffelse af finansielt leasede aktiver.

ger og kortfristede værdipapirer med

tiviteter opgøres som driftsresultatet

ubetydelig kursrisiko med fradrag af

reguleret for ikke-kontante driftspo-

Pengestrømme vedrørende finansie-

ster, ændring i driftskapital og betalt

ringsaktiviteter omfatter ændringer i

selskabsskat.

størrelse eller sammensætning af sel-

kortfristet bankgæld.
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RESULTATOPGØRELSE
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2016
i 1.000 kr.

Note

2016

2015

1.108.783

1.081.642

-6.475

10.650

-182.524

-196.284

919.784

896.008

10.884

13.524

Produktionsomkostninger

-236.601

-216.336

Andre eksterne omkostninger

-252.705

-229.080

-202.538

-196.463

-171.609

-158.223

Driftsresultat

67.215

109.430

Finansielle indtægter

27.700

25.719

Finansielle omkostninger

-43.031

-55.901

Årets resultat

51.884

79.248

Omsætning
Regulering over-/underdækning
Afgifter
Nettoomsætning

2

Værdi af eget arbejde

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger

3
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BALANCE
Balance pr. 31. december 2016
Aktiver
i 1.000 kr.

Note

2016

2015

4

8.104

4.451

Grunde og bygninger

367.537

316.665

Produktionsanlæg og maskiner

370.001

438.507

1.076.736

862.968

300.072

440.443

2.114.346

2.058.583

0

0

1.404

1.485

1.404

1.485

2.123.854

2.064.519

31.100

27.934

189.439

138.747

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

23.268

23.268

Andre tilgodehavender

34.660

18.512

4.571

2.495

17.088

11.572

Tilgodehavender i alt

269.026

194.594

Værdipapirer

706.503

652.215

17.164

61.488

Omsætningsaktiver i alt

1.023.793

936.231

Aktiver i alt

3.147.647

3.000.750

Immaterielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver

4

Kapitalandele i associerede virksomhed
Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

5

Anlægsaktiver i alt

Reservedelsbeholdning

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Underdækning vedrørende Kommuneservice
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

6
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Balance pr. 31. december 2016
Passiver
i 1.000 kr.

2016

2015

313.155

313.155

602.580

523.332

51.884

79.248

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter

-70.360

-57.958

Egenkapital

897.259

857.777

14.047

15.211

104.221

89.015

118.268

104.226

1.484.346

1.418.752

Indskudskapital

Note
7

Reserve for Kraftvarme fra tidligere år
Årets resultat overført til reserve for
Energi og Distribution

8

Hensættelser til pensioner
Andre hensatte forpligtelser

9

Hensatte forpligtelser

Gæld til finansieringsselskab
Langfristede gældsforpligtelser

10

1.484.346

1.418.752

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

10

166.305

155.160

94.275

101.127

992

8.450

Anden gæld

212.578

205.160

Overdækning vedrørende Kommuneservice

102.071

93.521

71.553

56.577

647.774

619.995

Gældsforpligtelser i alt

2.132.120

2.038.747

Passiver i alt

3.147.647

3.000.750

Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser
Gæld til associerede virksomheder

Periodeafgrænsningsposter

11

Kortfristede gældsforpligtelser

Pantsætninger

12

Kontraktlige forpligtelser

13

Kautions- og eventualforpligtelser

14

Betydningsfulde hændelser, der er indtruffet
efter regnskabsårets afslutning

15

Nærtstående partner

16

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

17

Opgørelse af CO2-kvoter

18

Kvoter efter Energispareaftalen

19
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EGENKAPITALOPGØRELSE
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016
i 1.000 kr.

Indskudskapital

Energi og
Distribution

Dagsværdi af
sikringsinstrumenter

I alt

313.155

602.580

-57.958

857.777

0

51.884

0

51.884

0

0

-12.402

-12.402

313.155

654.464

-70.360

897.259

Egenkapital pr. 1. januar 2016

Resultatdisponering

Dagsværdiregulering af
sikringsinstrumenter

Egenkapital pr. 31. december 2016
I/S Vestforbrænding har ikke indar-

hederne for indregning af forrentning

har endnu ikke modtaget en officiel

bejdet principperne for opdelingen af

af indskudskapitalen i egenkapitalen

godkendelse fra Energitilsynet, om end

egenkapitalen som beskrevet i notat

er ikke tilstrækkeligt beskrevet. Det er

der nu på 8. år er indsendt forslag til

af 18. maj 2011 fra Erhvervsstyrelsen.

således ikke muligt at fordele ind-

godkendelse.

De lovmæssige og juridiske uklarheder

skudskapitalen endegyldigt mellem

omkring opgørelse af egenkapitalen er

affald og varme og det er i forlængelse

På baggrund af ovenstående er der

på nuværende tidspunkt for stor til, at

heraf ikke muligt at beregne forrent-

uklarhed om opgørelsen af den fri

værdierne kan opgøres med tilstrække-

ning af indskudskapitalen.

egenkapital og dermed også om hvor

lig pålidelighed.

stor en del af I/S Vestforbrændings
Forrentning af indskudskapitalen er

egenkapital, der eventuelt skal tilbage-

Lovgrundlaget omkring overgangen til

gennemført og indregnet i varmepriser-

føres til kunderne.

”hvile i sig selv-princippet” samt mulig-

ne fra 2009, men I/S Vestforbrænding
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelse 2016
i 1.000 kr.

Note

2016

2015

67.215

109.430

171.609

158.223

14.042

-13.422

-68.216

86.819

184.650

341.050

27.700

25.719

Finansielle omkostninger

-43.031

-55.901

Pengestrømme vedrørende drift i alt

169.319

310.868

Køb af immaterielle anlægsaktiver

-9.063

-2.030

Salg af immaterielle anlægsaktiver

0

0

Køb af materielle anlægsaktiver

-222.059

-266.483

Salg af materielle anlægsaktiver

145

0

81

490

-54.288

51.099

Pengestrømme vedrørende investeringer i alt

-285.184

-216.924

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser

-168.459

-164.501

240.000

100.000

71.541

-64.501

-44.324

29.443

Likvider primo

61.488

32.045

Likvider ultimo

17.164

61.488

Driftsresultat

Af- og nedskrivninger
Andre hensatte forpligtelser
Ændring i driftskapital
Mellemtotal

Finansielle indtægter

Køb og salg af finansielle anlægsaktiver
Køb og salg af værdipapirer

Lånoptagelse
Pengestrømme vedrørende finansiering i alt

Ændring i likvider

20
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NOTER
Note 1: Segmentoplysninger
i 1.000 kr.

Energi og
Distribution

Kommuneservice

Stabsfunktioner

I alt

Intern
omsætning

Årsregnskab

Omsætning

719.319

480.547

6.751

1.206.617

-97.834

1.108.783

Regulering over-/

-6.475

underdækning
Afgifter

-182.524

Nettoomsætning

536.795

Værdi af egen arbejde

Produktionsomkostninger

474.072

6.751

10.884

-6.475

-6.475

-182.524

-182.524

1.017.618

-97.834

10.884

919.784

10.884

-125.563

-175.166

-1.297

-302.026

65.425

-236.601

-118.406

-211.136

44.427

-285.115

32.409

-252.705

-81.660

-77.142

-43.736

-202.538

-202.538

-152.778

-12.686

-6.145

-171.609

-171.609

Driftsresultat

69.272

-2.058

-

67.215

Finansielle indtægter

25.569

2.132

27.700

27.700

Finansielle omkostninger

-42.957

-74

-43.031

-43.031

Årets resultat

51.884

-

Andre eksterne
omkostninger

Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger

-

51.884

-

-

67.215

51.884
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Note 2: Nettoomsætning
2016

2015

Regulering
i 1.000 kr.

Omsætning

over-/under-

Afgifter

dækning
Energi og
Distribution
Kommuneservice
Stabsfunktioner
I alt
Intern
omsætning
I alt

719.319

0

480.547

-6.475

6.751

0

1.206.617
-97.834
1.108.783

Netto
omsætning

-182.524

Regulering
Omsætning over/under-

Afgifter

dækning

Netto
omsætning

536.795

756.799

0

-196.284

560.515

474.072

399.146

10.650

0

409.796

0

6.751

6.362

0

0

6.362

-6.475 -182.524

1.017.618

1.162.307

10.650

-196.284

976.673

0

-97.834

-80.665

0

0

-80.665

-6.475 -182.524

919.784

1.081.642

10.650

-196.284

896.008

0

I lighed med tidligere år, er der medtaget 8.042 t.kr. (2015 7.470 t.kr) i omsætningen, som er eget elforbrug.
Denne indtægt er modregnet under produktionsomkostninger.

Note 3: Personaleomkostninger
i 1.000 kr.
Løn og gager
Pensionsomkostninger
Andre sociale omkostninger
Andre personaleomkostninger

2016

2015

-159.210

-162.649

-24.402

-22.433

-1.292

-1.291

-17.634

-10.090

-202.538

-196.463

Heraf samlet vederlag til:
Direktion 2015

-3.364

Heraf pensionsomkostninger 2015

-276

Bestyrelse 2015

-777

Direktion og bestyrelse 2016

-2.381

Heraf pensionsomkostninger 2016

-262

Antal medarbejdere (gennemsnit)

338

Da direktionen i 2016 - kun består af 1 ledelsesmedlem, er oplysningerne om vederlag til ledelsen angivet samlet for
direktionen og bestyrelsen iht. ÅRL §988, stk. 3, litra 1.

330
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Note 4: Immaterielle- og materielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver i 1.000 kr.
Kostpris 01.01.2016

34.657

Tilgang

9.063

Afgang

0

Kostpris 31.12.2016

43.720

Af- og nedskrivninger 01.01.2016

-30.206

Tilgang

-5.411

Afgang

0

Af- og nedskrivninger 31.12.2016

-35.617

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016

8.104

Materielle anlægs-

Grunde og

Produktions-

Andre anlæg drifts-

Mat. anlægsaktiver

aktiver i 1.000 kr.

bygninger anlæg og maskiner

mat. og inventar

under opførsel

Kostpris 01.01.2016

I alt

436.369

2.538.687

1.206.359

440.443

4.621.858

Tilgang

65.607

24.203

272.620

221.143

583.573

Afgang

0

0

-933

-361.514

-362.447

501.976

2.562.890

1.478.046

300.072

4.842.984

-119.704

-2.100.180

-343.391

0

-2.563.275

Tilgang

-14.735

-92.709

-58.707

0

-166.151

Afgang

0

0

788

0

788

-134.439

-2.192.889

-401.310

0

-2.728.638

367.537

370.001

1.076.736

300.072

2.114.346

Kostpris 31.12.2016

Af- og nedskrivninger
01.01.2016

Af- og nedskrivninger
31.12.2016

Regnskabsmæssig
værdi 31.12.2016

Heraf finansielt leasede aktiver
Heraf renteomkostninger

2.565
62.192
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Note 5: Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede
virksomheder

Andre værdipapirer og
kapitalandele

Kostpris 01.01.2016

0

3.590

Tilgang

0

0

Afgang

0

-81

Kostpris 31.12.2016

0

3.509

Af- og nedskrivninger 01.01.2016

0

-2.105

Afgang

0

0

Af- og nedskrivninger 31.12.2016

0

-2.105

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016

0

1.404

i 1.000 kr.

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
I/S AV Miljø, Hvidovre 50 %
I/S SMOKA, København 50 %

Andre værdipapirer og kapitalandele:
Afatek A/S, Roskilde, 20 %
Dansk Restprodukthåndtering Amba, Odense, 6 %

Note 6: Periodeafgrænsningsposter
i 1.000 kr.
Øvrige omkostninger

2016

2015

17.088

11.572

17.088

11.572

2016

2015

313.155

313.155

Note 7: Indskudskapital
i 1.000 kr.
Der er ikke sket ændringer i indskudskapitalen de seneste 5 regnskabsår
Indskudskapital 31.12.2016
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Note 8: Forslag til resultatdisponering
i 1.000 kr.

2016

2015

51.884

79.248

2016

2015

Efterbehandling af deponier

47.745

49.911

Nedrivning af anlæg

38.800

38.800

AV Miljø/KMC

9.235

0

CO2-kvoter (opgørelse note 18)

6.282

0

Øvrige hensatte forpligtelser

2.159

304

104.221

89.015

Overført til Energi og Distribution

Note 9: Andre hensatte forpligtelser
i 1.000 kr.

Hensættelsen til efterbehandling af

Selskabet har pr. 31. december 2016

Der er væsentlig usikkerhed i branchen

deponier udgørende 47.745 t.kr.

skønnet at den resterende hensæt-

vedrørende fastsættelsen af den

pr. 31. december 2016 er opgjort med

telsesperiode til efterbehandling af

forventede hensættelsestid relateret

udgangspunkt i den forventede

deponierne udgør 26 år svarende til

hertil.

efterbehandlings periode for deponier-

en samlet efterbehandlings periode

ne multipliceret med de årlige

mellem 59-63 år siden deponiernes

omkostninger hertil.

idriftstagelse.

Med henblik på at kvantificere denne usikkerhed er nedenstående
følsomhedsberegning skitseret:

Hensættelse 31.12.2016

Resterende efterbehandlingstid 36 år (+10 år)

18.150

Resterende efterbehandlingstid 26 år

47.745

Resterende efterbehandlingstid 16 år (-10 år)

29.400

Note 10: Langfristede gældsforpligtelser
i 1.000 kr.
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Langfristet del af gæld til finansieringsselskab
Dagsværdi af sikringsinstrumenter

Nominel værdi af langfristede gældsforpligtelser
Efter mere end 5 år forfalder (2022-2041)

2016

2015

166.305

155.160

1.405.750

1.345.307

78.596

73.445

1.650.651

1.573.912

1.572.055

1.500.467

725.200

690.917
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Note 10: Langfristede gældsforpligtelser (fortsat)
Specifikation af lån og finansielle
instrumenter
i 1.000 kr.

Fast DKK
(hovedstol)

Fast EUR
(hovedstol)

CIBOR/ECP
3M

CIBOR/ECP
6M

EURIBOR
6M

Regnskabsmæssig værdi
31.12.2016

Lån

24.069

0

43.659

19.331

79.246

166.305

Renteswap (variabel til fast)

62.597

13.866

-21.978

-12.887

-41.597

0

Rente og valutaswap (variabel til fast)

37.648

0

0

0

-37.648

0

124.315

13.866

21.681

6.444

0

166.305

Lån

102.698

0

182.585

87.426

307.841

680.550

Renteswap (variabel til fast)

273.740

61.232

-92.993

-58.284

-183.695

0

Rente og valutaswap (variabel til fast)

124.146

0

0

0

-124.146

0

Nettoeksponering

500.585

61.232

89.592

29.142

0

680.550

89.773

0

208.878

84.650

0

383.300

176.460

0

-120.026

-56.433

0

0

0

0

0

0

0

0

266.232

0

88.851

28.217

0

383.300

0

0

277.917

0

0

277.917

137.299

0

-137.299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137.299

0

140.619

0

0

277.917

Lån

0

0

63.982

0

0

63.982

Renteswap (variabel til fast)

0

0

0

0

0

0

Rente og valutaswap (variabel til fast)

0

0

0

0

0

0

Nettoeksponering

0

0

63.982

0

0

63.982

Løbetid < 1 år

Nettoeksponering

Løbetid 1-5 år

Løbetid 6-10 år
Lån
Renteswap (variabel til fast)
Rente og valutaswap (variabel til fast)
Nettoeksponering

Løbetid 11-20 år
Lån
Renteswap (variabel til fast)
Rente og valutaswap (variabel til fast)
Nettoeksponering

Løbetid 21-30 år

1.572.055
Dagsværdien af den enkelte renteaftale, opgøres som forskellen i det fremtidige cashflow, mellem
den aftalte rentesats og den aktuelle rentekurve på balancedagen tilbagediskonteret til 31.12.2016.
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Note 11: Periodeafgrænsningsposter
i 1.000 kr.

2016

2015

67.947

27.644

-0

24.545

3.606

4.388

71.553

56.577

2016

2015

I/S AV Miljø, nedlukning og efterbehandling

78.795

75.596

Samlet kautioneret beløb

78.795

75.596

Forudfakturering
Årsafregninger
Renter

Årsafregninger er bogført 31. december 2016

Note 12: Pantsætninger
Pr. 31. december 2016 var kr. 115.681.594 af regnskabsposten for værdipapirer pantsat (Repo)

Note 13: Kontraktlige forpligtelser
I/S Vestforbrænding er kontraktligt forpligtet til at:
Indsamle og behandle affald fra interessentkommuner.
Levere fjernvarme til eget net.

Note 14: Kautions- og eventualforpligtelser
i 1.000 kr.
I/S Vestforbrænding har kautioneret for:

I/S Vestforbrænding ejer 50 % af I/S AV Miljø på interessentlignende vilkår og
hæfter derfor solidarisk og ubegrænset for I/S AV Miljøs forpligtelser.

I/S Vestforbrænding ejer 50 % af I/S SMOKA og hæfter derfor som interessent
solidarisk og ubegrænset for I/S SMOKA’s forpligtelser.

For årene 2017 til 2019 er der indgået operationelle
leasingaftaler vedrørende biler på:
For årene 2017 til 2021 er der indgået huslejeforpligtelser på:

576
2.584
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Note 15: Betydningsfulde hændelser, der er
indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning.

Note 16: Nærtstående partner
I/S Vestforbrænding nærtstående parter omfatter følgende:
Betydelig indflydelse
I/S SMOKA og I/S AV Miljø ejerskab 50 %
Transaktioner med nærtstående parter:
Transaktionerne omfatter primært håndtering og transport af farligt affald samt mellemlager og deponi. Disse transaktioner
værdiansættes efter gældende ”hvile i sig selv-princippet” for de underliggende selskaber.

Note 17: Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
i 1.000 kr.
Revision
Revision af diverse opgørelser og erklæringer
Andre ydelser end revision

2016

2015

200

199

0

5

338

451

538

655
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Note 18: Opgørelse af CO2-kvoter
Kvoteenhed

2016

2015

Kvotebeholdning primo

-71.570

-38.535

Tildelte kvoter

141.759

161.960

Udledte kvoter

-187.757

-197.854

Overført til distributionsselskaber

-11.417

-11.190

Deponeret hos egne varmekunder

12.494

14.049

-116.491

-71.570

2016

2015

28.627

31.390

-20.179

-16.772

8.700

14.009

17.148

28.627

2016

2015

Ændring i reservedelslager

-3.166

4.773

Ændring i tilgodehavender

-74.432

55.668

Heraf dagsværdiregulering af renteswap

-7.252

-13.475

Ændringer i leverandører mv.

16.634

39.854

-68.216

86.820

Forbrug af kvoter er skønnet, idet det først verificeres og overføres primo året efter
og senest med udgangen af marts 2017.

Pr. 31.12 2016 udgør hensættelsen kr. 6.281.551.

Note 19: Kvoter efter Energispareaftalen
Kvoteenhed MWh
Kvotebeholdning primo
Tildelt energibesparelsesmål
Indberettet energibesparelsesmål

Indberettet energisparemål er skønnet, da den endelig opgørelse for 2016 ikke
foreligger.

Pr. 31.12 2016 udgør hensættelsen kr. 0.

Note 20: Ændring i driftskapital
i 1.000 kr.
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Juni 2017
Oplag: 350
Der tages forbehold for trykfejl
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