Vesthimmerlands Forsyning
Holding A/S
Stengårdsvej 33, Brårup, 9670 Løgstør
CVR-nr. 39 19 27 72

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2021
Dirigent:
....................................................

Penneo dokumentnøgle: ZLJ0T-BZOSV-V34DQ-M554E-CXBKF-D6C5S

Årsrapport 2020

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Indhold
Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

5

Ledelsesberetning

6
11
11
12
14
15
16

Penneo dokumentnøgle: ZLJ0T-BZOSV-V34DQ-M554E-CXBKF-D6C5S

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Resultatopgørelse
Balance
Egenkapitalopgørelse
Pengestrømsopgørelse
Noter

42674472 / 8344829_1.docx

1

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Vesthimmerlands
Forsyning Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020.
Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets
og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2020 –
31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets
og koncernens finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Løgstør, den 19. april 2021
Direktion:

Morten Aaby Nielsen

Bestyrelse:

Jens Styrbæk Lauritzen
formand

Rasmus Sven Vetter
næstformand

Anders Kjær Kristensen

Niels Krebs Hansen

Brian Christensen

Kurt Jørgen Pedersen
medarbejderrepræsentant

Henrik Markussen Christensen
medarbejderrepræsentant

Morten Brinkmann Sandersen
medarbejderrepræsentant
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Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S for
regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet, samt
pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af
koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2020 –
31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet" (herefter benævnt ”regnskaberne”). Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for regnskaberne
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde regnskaberne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskaberne.
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Grundlag for konklusion

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskaberne, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.

►

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og
selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskaberne eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

►

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskaberne, herunder noteoplysningerne, samt om regnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

►

Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige
for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskaberne er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskaberne eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med regnskaberne og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 19. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28
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Ulrik Vangsø Ørts
statsaut. revisor
mne42774
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Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr. og by

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Stengårdsvej 33, Brårup, 9670 Løgstør

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

39 19 27 72
14. december 2017
Vesthimmerlands Kommune
1. januar 2020 – 31. december 2020

Hjemmeside

www.vesthimmerlandsforsyning.dk

Telefon

98 68 32 00

Bestyrelse

Jens Styrbæk Lauritzen, formand
Rasmus Sven Vetter, næstformand
Anders Kjær Kristensen
Niels Krebs Hansen
Brian Christensen
Kurt Jørgen Pedersen, medarbejderrepræsentant
Henrik Markussen Christensen, medarbejderrepræsentant
Morten Brinkmann Sandersen, medarbejderrepræsentant

Direktion

Morten Aaby Nielsen

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
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Oplysninger om selskabet
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Ledelsesberetning
Koncernoversigt

100 %

Renovest A/S

100 %

100 %

Vesthimmerlands Vand
A/S

Vesthimmerlands
Forsyningsservice A/S
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Vesthimmerlands
Forsyning Holding A/S
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Ledelsesberetning

t.kr.

Hovedtal
Nettoomsætning
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Investering i materielle anlægsaktiver
Balancesum
Egenkapital

2020

2019

2018

135.345
24.422
-782
12.806

128.499
20.149
13.700

-14.741
-125.468
2.132
32.036

91.548
1.263.136
1.103.439

55.637
1.185.169
1.090.633

49.176
1.173.733
1.076.933

87,4
1,2

92,0
1,3

92,1
3,0

Nøgletal
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning

-591

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Soliditetsgrad

Egenkapital, ultimo x 100
Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning

Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital

Hoved- og nøgletal er i 2018 påvirket af særlige poster vedrørende udskudt skat.
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Hoved- og nøgletal for koncernen

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Koncernens væsentligste aktiviteter er at drive renovations-, spildevands- og drikkevandsaktiviteter i
Vesthimmerlands Kommune samt dertil knyttede aktiviteter.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Koncernen har i 2020 været præget af Covid19-situationen og de restriktioner, som pandemien har ført
med sig. Det har for medarbejderne betydet store omvæltninger med skærpede hygiejnekrav, opdeling i
mindre grupper, forsamlingsforbud samt hjemmearbejde for store dele af den administrative stab. For
bestyrelsen har Covid19-situationen medført virtuelle bestyrelsesmøder, og generalforsamlingen i 2020
blev ligeledes afviklet virtuelt.

Bestyrelsen og direktionen i Vesthimmerlands Forsyning lagde i foråret 2020 sidste hånd på en bestyrelsesevaluering omhandlende kompetenceafdækning og udviklingsmuligheder i bestyrelsen og dens arbejde, hvilket blev afrapporteret sammen med en redegørelse for god selskabsledelse ved regnskabsaflæggelsen 2019. Bestyrelsen har valgt fra 2020 at offentliggøre en redegørelse for selskabets arbejde
med god selskabsledelse én gang årligt.
I 2020 blev arbejdet med udvikling af selskabets strategi for 2020-2024 ligeledes afsluttet. Bestyrelsen
vedtog på bestyrelsesmøde i september 2020 en ny strategi for selskabet, som hviler på 5 strategiske
indsatsområder. De fem indsatsområder er:
•

En ambitiøs og grøn profil

•

Kunderne i centrum

•

Udvikling med afsæt i kerneopgaverne

•

Fokus på samarbejde og partnerskaber

•

En samlet organisation

Bag strategien ligger en lang række konkrete handlinger, som skal sikre en eksekvering af strategien.
Desværre har Covid19-situationen hindret en samling af selskabets medarbejdere med henblik på præsentation og uddybning af strategien for 2020-2024. Dette forventes afviklet i 2021, og i forlængelse af
dette iværksættes en lang række handlinger.
Vesthimmerlands Forsyning valgte i 2019 at blive medejere af Shared A/S, som bl.a. har struktureret,
effektiviseret og forbedret de mange indkøb og udbud, herunder større EU-udbud, som gennemføres af
Vesthimmerlands Forsyning alene eller i fællesskab med de øvrige medejerselskaber. I 2020 er Shared
A/S blevet omstruktureret pga. Aarhus Vand A/S’ udtræden af selskabet. Omstruktureringen har medført, at Shared A/S er blevet til Forsyningsservice A/S, og ejerkredsen er udvidet til 10 forsyningsselskaber. Foruden indkøbs- og udbudsopgaver tilbyder Forsyningsservice i dag også ydelser vedr. GDPR og
arbejdsmiljø. Bestyrelsen i Forsyningsservice A/S består af direktørerne i 8 af ejerselskaberne, herunder
direktøren i Vesthimmerlands Forsyning.
Bestyrelsen i Vesthimmerlands Forsyning har i 2020 godkendt, at der arbejdes videre med en udbygning
af administrationsbygningen i Oudrup for at skabe de fornødne og tidssvarende rammer til selskabets
medarbejdere og de gæster, herunder børn og borgere i Vesthimmerlands Kommune, som modtager undervisning i selskabets undervisning om affald, vand og spildevand. De fornødne tilladelser er i 2020 afdækket, og skitser for udbygningen udarbejdet. I 2021 vil detailprojekt blive udarbejdet, og forhåbentligt vil byggeriet kunne opstartes ultimo 2021.
Fælles spildevandstransport og -rensning på Mariagerfjord renseanlæg er selskabets pt. største strategiske og økonomiske projekt, som for fremtiden skal sikre en miljømæssig og økonomisk gevinst for
Vesthimmerlands Forsyning, men også for de øvrige selskaber involveret i fællesløsningen. Projektet
har gennem årene taget form og udviklet sig til nu at være en fremtidssikret løsning for
Vesthimmerlands Forsyning. Forudsætningerne for den samlede belastning på Mariagerfjord renseanlæg har fra projektets opstart til i dag ændret sig i opadgående retning, hvilket har medført, at der forud
for projektets realisering er gennemført en Miljøkonsekvensvurdering (VVM).
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Men trods pandemiens hærgen har aktivitetsniveauet i 2020 igen været højt.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning
Mariagerfjord Kommunes afgørelser er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet og afventer afgørelse. Parterne har i 2020 underskrevet aftalen om en fremtidig fælles løsning vedr. transport og rensning af spildevand på Mariagerfjord renseanlæg.
Der er i 2020 foretaget anlægsinvesteringer for i alt 95,7 mio. kr., hvoraf de 81,8 mio. kr. hidrører fra
aktiviteter i Vesthimmerlands Vand A/S, heraf vedrører 3,5 mio. kr. nedlukning af Aalestrup renseanlæg, som er driftsført. De største enkeltstående anlægsinvesteringer i koncernen i 2020 er i forbindelse
med fællesprojektet vedr. spildevandsrensning på Mariagerfjord renseanlæg samt kloaksepareringsprojekterne, som er gennemført i Aalestrup, Ranum og Overlade. Der er i 2020 anmodet om kommunegaranti til spildevandsprojekter gennemført i 2020 og forventet gennemført i 2021 og 2022 for i alt
143,85 mio. kr. Der er i 2020 ikke optaget lån til finansiering af aktiviteterne i Vesthimmerlands Vand
A/S, men en byggekredit er oprettet ved Kommunekredit.

Bestyrelsen orienteres løbende om fremdriften i årets anlægsinvesteringer og de økonomiske konsekvenser af udviklingen på driftsområderne.
I 2020 er der modtaget mere affald, og igen er der set stigende priser på transport af affald samtidig
med, at afsætningspriserne har varieret meget hen over året. Der er derfor løbende blevet vurderet på
afsætningskanaler og behovet for eventuel lagring af fraktioner med henblik på afsætning ved bedring
af afsætningspriserne set fra selskabets side.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder med betydning for koncernens finansielle stilling
eller årsrapport for 2020.
Forventet udvikling
Regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som nu er delvist udmøntet i en
ny affaldsbekendtgørelse og en national affaldsplan, medfører, at der på affaldsområdet bl.a. skal ske
ændringer i indsamlingen af husholdningsaffald. Ændringerne skal, jf. affaldsbekendtgørelsen, træde i
kraft 1. juli 2021, hvilket er vurderet ganske urealistisk, hvorfor Vesthimmerlands Kommune og
Vesthimmerlands Forsyning sammen med de fleste af landets kommuner og affaldsselskaber har søgt
om udsættelse. Dette er endnu ikke afklaret, men på affaldsområdet skal uagtet tidsperspektivet udarbejdes en ny affaldsplan for Vesthimmerlands Kommune i 2021.
Den nye strategi for Vesthimmerlands Forsyning for perioden 2020-2024 forventes i 2021 forankret i
organisationen og en reel eksekvering igangsat. Strategien forventes at give en positiv retning for selskabets udvikling de kommende år.
Anlægsinvesteringerne i det kommende år forventes at udgøre 120 mio. kr., hvoraf de 102 mio. kr. hidrører fra aktiviteter i Vesthimmerlands Vand A/S. Der er dog fortsat en vis usikkerhed i forhold til dette
budget, idet tidspunktet for de nødvendige tilladelser til projektet med en fællesløsning med
Mariagerfjord Vand og Rebild Forsyning ikke er afklaret.
Anlægsinvesteringer i Renovest A/S forventes i 2021 at udgøre knap 8 mio. kr. Investeringerne er især
til nye renovationsbiler, en ny miniged, molokker og komprimatorer.
I Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S er der i 2021 afsat lidt over 10 mio. kr., som hovedsageligt er
midler til udvidelse af administrationsbygningen i Oudrup.
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I Renovest A/S er der foretaget anlægsinvesteringer for 13,9 mio. kr., og de største anlægsinvesteringer er foretaget i nye renovationsbiler og containere til genbrugspladserne samt til etablering af nye
molokker. Der er indgået leasingaftaler til finansiering af bilinvesteringer.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Resultatopgørelse
t.kr.

Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

Omsætning
Over-/underdækning

131.705
3.640

124.209
4.290

0
0

0
0

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger

135.345
954
-39.392

128.499
102
-39.805

0
0
-151

0
0
-147

96.907
-34.241
-37.290
-11.814

88.796
-32.135
-36.411
-5.935

-151
0
0
0

-147
0
0
0

Resultat før finansielle poster
6 Andel af resultat efter skat i dattervirksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

13.562

14.315

-151

-147

0
50
-832

0
54
-645

12.926
0
-18

13.821
0
-20

Ordinært resultat før skat
3 Skat af årets resultat

12.780
26

13.724
-24

12.757
49

13.654
46

12.806

13.700

12.806

13.700

Bruttoresultat
2 Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Andre driftsomkostninger

Årets resultat
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Koncern
Note

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Balance
t.kr.

Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

1.008

876

0

0

1.008

876

0

0

28.825
214.726
850.359
42.639
36.159

29.142
227.700
827.167
35.030
7.532

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.172.708

1.126.571

0

0

0
60

0
10

1.104.202
0

1.091.355
0

60

10

1.104.202

1.091.355

1.173.776

1.127.457

1.104.202

1.091.355

300

111

0

0

300

111

0

0

14.737
2.786
3.574
10.553
13
0
15.960
1.815

13.019
12.893
3.143
10.553
9
0
6.518
1.275

0
0
0
0
0
49
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

49.438

47.410

49

0

Likvide beholdninger

39.622

10.191

2

16

Omsætningsaktiver i alt

89.360

57.712

51

16

1.263.136

1.185.169

1.104.253

1.091.371

AKTIVER
Anlægsaktiver
4 Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
5 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Distributionsanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlæg under udførelse

6 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder
Andre kapitalandele
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Varelager

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos kommunen
Underdækning, affaldsaktivitet
Tilgodehavende skat
Tilgodehavende udbytteskat
Tilgodehavende sambeskatning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

AKTIVER I ALT
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Koncern
Note

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Balance
t.kr.

2019

2020

2019

500

500

500

500

0
1.102.939

0
1.090.133

58.790
1.044.149

46.049
1.044.084

1.103.439

1.090.633

1.103.439

1.090.633

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

89

115

0

0

Hensatte forpligtelser i alt

89

115

0

0

27.830
20.652
15.552
3.054

23.952
21.716
8.347
1.036

0
0
0
0

0
0
0
0

67.088

55.051

0

0

7.133
34.963

9.012
0

0
0

0
0

32.222
5.239
0
12.963
0

15.482
6.797
0
7.877
202

8
0
806
0
0

8
0
730
0
0

92.520

39.370

814

738

159.608

94.421

814

738

1.263.136

1.185.169

1.104.253

1.091.371

PASSIVER
Egenkapital
7 Aktiekapital
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført resultat
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
8 Langfristede gældsforpligtelser
Leasingforpligtelser
Kreditinstitutter i øvrigt
Tilslutningsbidrag
Feriepenge til indefrysning
Kortfristede gældsforpligtelser
8 Kortfristet del af langfristet gæld
Byggekredit
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til forbrugere
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
9
10
11
12
13

Modervirksomhed

2020

Anvendt regnskabspraksis
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualaktiver
Sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
Resultatdisponering
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Koncern
Note

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Egenkapitalopgørelse

Aktiekapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2020
Overført, jf. resultatdisponering

500
0

1.090.133
12.806

1.090.633
12.806

Saldo 31. december 2020

500

1.102.939

1.103.439

t.kr.

Modervirksomhed

Aktiekapital

Opskrivningshenlæggelse
indre værdi

Overført
resultat

I alt

Saldo 1. januar 2020
Overførsel
Overført, jf. resultatdisponering

500
0
0

46.049
-106
12.847

1.044.084
106
-41

1.090.633
0
12.806

Saldo 31. december 2020

500

58.790

1.044.149

1.103.439

t.kr.
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Koncern

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Pengestrømsopgørelse

Note

t.kr.

2020

2019

13.562
48.996
20.247

14.315
39.116
-4.539

Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster
Renteindtægter, betalt
Renteomkostninger, betalt

82.805
50
-832

48.892
54
-645

Pengestrøm fra driftsaktivitet

82.023

48.301

Køb af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver

-91.886
382

-56.098
13

Pengestrøm til investeringsaktivitet

-91.504

-56.085

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Forøgelse af gæld til kreditinstitutter

-6.013
44.925

-5.481
5.775

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

38.912

294

Årets pengestrøm
Likvider, primo

29.431
10.191

-7.491
17.682

Likvider, ultimo

39.622

10.191

Årets resultat før finansielle poster
14 Reguleringer
15 Ændring i driftskapital

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncern- og årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Koncern

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C mellem-virksomheder.
Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2020 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27. december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet krav
om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Regulatorisk over-/underdækning
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb den økonomiske ramme for salg af vand eller håndtering af spildevand eller omkostningerne ved de respektive affaldsordninger, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end den økonomiske ramme for salg af vand eller håndtering af spildevand eller omkostningerne ved de respektive affaldsordninger, indregnes forskellen under
tilgodehavender, hvis forskellen forventes opkrævet.
Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.
Den indregnede over-/underdækning i balancen, der kan henføres til Renovest A/S, er udtryk for akkumuleret over-/underdækning opstået i perioden, hvor ordningen har været administreret af Renovest
A/S, ligesom over-/underdækningen alene vedrører de ordninger, hvor Renovest A/S varetager både
driften og opkrævningen af indtægterne hos forbrugerne.
Over-/underdækning vedrørende øvrige affaldsordninger er registreret i kommunens bogholderi.
Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og dattervirksomheder, hvori Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S direkte eller indirekte besidder mere end
50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse.
Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved
transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders
dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indeholder salg og distribution af vand, transport og rensning af spildevand og affaldshåndtering. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering og indregnes
ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.
Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning.
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Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og –omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver, gebyrindtægter samt indtægter fra elproduktion på biogasmotor.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der
er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Afskrivninger
Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
Bygninger
Distributionsanlæg
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år
10-75 år
30-75 år
10-60 år
3-10 år

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at blive taget i brug.
Anlæg under udførelse afskrives ikke.
Grunde afskrives ikke.
Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.
Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).
Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende
satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver omfatter erhvervede immaterielle rettigheder.
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
For egenproducerede aktiver omfatter kostprisen løn- og materialeomkostninger m.v., der direkte er
medgået til produktionen samt en andel af de produktionsomkostninger, der indirekte kan henføres hertil.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet
med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede
aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige aktiver.
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode.
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi
opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter
overtagelsesmetoden.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den
indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.
Andre kapitalandele
Andre kapitalandele måles til kostpris.
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Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere
salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte
acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag".
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og
jurisdiktion.
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Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag omfatter periodiserede indtægter vedrørende tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag
indtægtsføres over 40 år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører
indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, finansierings- og investeringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrøm til investeringsaktivitet
Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende
gæld.
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Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Noter
2

Personaleomkostninger
t.kr.

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Vederlag til bestyrelse og direktion
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

3

2019

29.088
4.367
328
458

26.764
4.172
418
781

34.241

32.135

1.390

1.342

69

70

Skat af årets resultat
Koncern
t.kr.

Skat af årets skattepligtig indkomst
Årets regulering af udskudt skat

4

2020

Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

0
-26

0
24

-37
-12

-46
0

-26

24

-49

-46

Immaterielle anlægsaktiver

t.kr.

Erhvervede
immaterielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang

1.124
338

Kostpris 31. december 2020

1.462

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger

248
206

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

454

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

1.008
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Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Noter
5

Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Produktionsanlæg

Distributionsanlæg

Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang
Overført i året
Afgang

32.425
1.051
-699
0

325.640
0
3.525
-10.091

996.704
0
44.614
-2.540

75.521
12.992
1.438
-826

7.532
77.505
-48.878
0

1.437.822
91.548
0
-13.457

Kostpris 31. december 2020

32.777

319.074

1.038.778

89.125

36.159

1.515.913

Af- og nedskrivninger 1. januar
2020
Årets afskrivninger
Akk. afskrivninger tilbageført
Overført i året

3.283
616
0
53

97.940
10.027
-3.619
0

169.537
19.594
-712
0

40.491
6.847
-799
-53

0
0
0
0

311.251
37.084
-5.130
0

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

3.952

104.348

188.419

46.486

0

343.205

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

28.825

214.726

850.359

42.639

36.159

1.172.708

t.kr.

6

Anlæg
under
udførelse

I alt

Kapitalandele i dattervirksomheder
Modervirksomhed
t.kr.

2020

2019

Kostpris 1. januar 2020

1.045.412

1.045.412

Kostpris 31. december 2020

1.045.412

1.045.412

Værdireguleringer 1. januar 2020
Udbetalt udbytte
Årets resultat

45.943
-79
12.926

32.228
-106
13.821

Værdireguleringer 31. december 2020

58.790

45.943

1.104.202

1.091.355

Stemme- og
ejerandel

Resultat

Egenkapital

%

t.kr.

t.kr.

100,0
100,0
100,0

0
208
12.718

11.951
908
1.091.343

12.926

1.104.202

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

Navn

Renovest A/S
Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S
Vesthimmerlands Vand A/S

Hjemsted

Løgstør, Danmark
Løgstør, Danmark
Løgstør, Danmark

Andre kapitalandele omfatter koncernens ejerandel i Forsyningsservice A/S, som er indregnet til kostpris.
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Koncern

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Noter
7

Aktiekapital
Selskabskapitalen er fordelt således:
t.kr.

Modervirksomhed

Aktier, 1 stk. a nom. 500 t.kr.

2020

2019

500

500

Virksomhedens aktiekapital har uændret været 500 t.kr. siden selskabets stiftelse.
Langfristede gældsforpligtelser
Koncern
t.kr.

Kreditinstitutter i øvrigt
Tilslutningsbidrag
Leasing
Feriepenge til indefrysning

9

Gæld i alt
31/12 2020

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

21.717
15.993
33.457
3.054

1.065
441
5.627
0

20.652
15.552
27.830
3.054

16.211
13.788
6.634
0

74.221

7.133

67.088

36.633

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser
Koncernens eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
Renovest A/S har indgået en erhvervslejekontrakt med Oudrup Deponi I/S vedrørende lejemål på Stensgårdsvej 33, 9670 Løgstør. Lejemålet er uopsigeligt i en periode på 20 år fra 1. januar 2016 til 1. januar 2036, hvorefter lejemålet kan opsiges med 12 måneders varsel. Renovest A/S har ved opsigelse af
lejemålet en forpligtelse på i alt 3.066 t.kr. vedrørende husleje.
Renovest A/S er yderligere i henhold til lejekontrakten forpligtet til at betale 40 % af spildevandsafgiften
i Oudrup Deponi I/S i tillæg til den faste leje, så længe lejemålet består. Spildevandsafgiften er i 2020
opgjort til 209 t.kr.

10

Eventualaktiver
Koncernen har pr. 31. december 2020 et ikke-indregnet udskudt skatteaktiv på 154.524 t.kr. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen, da det er uvist, i hvilket omfang skatteaktivet vil blive udnyttet de
kommende år.
Vesthimmerlands Vand A/S har en reguleringsmæssig underdækning på 522 t.kr. vedrørende 2020. Underdækningen kan indregnes i taksterne og opkræves inden udgangen af 2023. Underdækningen er ikke
indregnet i årsregnskabet, idet den ikke forventes opkrævet.

11

Sikkerhedsstillelser
Koncernen har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2020.
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8

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar 2020 – 31. december 2020
Noter
12

Nærtstående parter
Koncernens nærtstående parter omfatter følgende:
Bestemmende indflydelse
Nærtstående part

Bopæl/Hjemsted

Grundlag for
bestemmende indflydelse

Vesthimmerlands Kommune

Vestre Boulevard 7, 9600 Aars

100 % ejerandel

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækkende
basis.
13

Resultatdisponering
Modervirksomhed
t.kr.

Forslag til resultatdisponering
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført resultat

2020

2019

12.847
-41

13.821
-121

12.806

13.700

Koncern
t.kr.

14

15

Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Af- og nedskrivninger
Tab ved afhændelse af anlægsaktiver
Gevinst ved afhændelse af anlægsaktiver
Over-/underdækning
Regulering af tilslutningsbidrag

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt

2020

2019

37.290
8.327
-381
-3.641
7.401

36.411
5.935
-12
-4.291
1.073

48.996

39.116

-189
-1.647
22.083

24
-9.078
4.515

20.247

-4.539
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Transaktioner med nærtstående parter

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

Morten Aaby Nielsen

Jens Styrbæk Lauritzen

Direktion
På vegne af: Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-458076755596
IP: 159.253.xxx.xxx
2021-04-19 20:09:17Z

Bestyrelse
På vegne af: Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-269461448953
IP: 212.112.xxx.xxx
2021-04-20 04:44:13Z

Kurt Jørgen Pedersen

Anders Kjær Kristensen

Bestyrelse
På vegne af: Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-702952326121
IP: 159.253.xxx.xxx
2021-04-20 04:58:13Z

Bestyrelse
På vegne af: Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-043422210129
IP: 37.75.xxx.xxx
2021-04-20 05:04:03Z

Brian Christensen

Morten Brinkmann Sandersen

Bestyrelse
På vegne af: Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-117982268178
IP: 176.22.xxx.xxx
2021-04-20 05:17:24Z

Bestyrelse
På vegne af: Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-527851874419
IP: 159.253.xxx.xxx
2021-04-20 06:38:37Z

Rasmus Sven Vetter

Niels Krebs Hansen

Bestyrelse
På vegne af: Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-153100536056
IP: 93.164.xxx.xxx
2021-04-20 18:12:42Z

Bestyrelse
På vegne af: Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-153475359824
IP: 85.203.xxx.xxx
2021-04-20 20:19:57Z
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er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

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

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Markussen Christensen

Ulrik Vangsoe

Bestyrelse
På vegne af: Vesthimmerlands Forsyning HoldingA/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-563122176693
IP: 62.107.xxx.xxx
2021-04-23 13:11:54Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:65065043
IP: 93.167.xxx.xxx
2021-04-24 03:47:57Z
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2021-04-29 18:19:58Z
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