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selskabs-
oplysninger

 SELSKAB 
 A/s Bryggeriet Vestfyen 
 fåborgvej 4 
 5610 Assens 
 CVr-nr. 37 11 83 11  
 Hjemstedskommune: Assens

 telefon: 64 71 10 41
 telefax: 64 71 24 41
 internet: www.bryggerietvestfyen.dk
 e-mail: vestfyen@mail.dk

 BESTYRELSESMEDLEMMER  
 Lars C. nielsen, formand  
 Ole Bang nielsen, næstformand
 thomas Augustinus
 Hans Ole Hansen
 Henning nielsen
 Brian s. Jakobsen (medarbejdervalgt)
 Jytte M. Andersen (medarbejdervalgt)
 Christine tiegel (medarbejdervalgt)

 DIREKTION
 Poul Mark, adm. direktør

 REVISION
 Deloitte statsautoriseret revisionspartnerselskab

godkendt på selskabets generalforsamling, den 3. december 2012
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- Koncernens resultat før skat 
blev et overskud på 6.047 t.kr. 
mod et overskud på 7.530 t.kr. i 
2010/11.

- Bruttoomsætningen er steget 
med 15 % til 297.934 t.kr. mod 
259.045 t.kr. sidste år.

 nettoomsætningen er steget 
med 14,3 %. 

-  Der er i regnskabsåret gennem-
ført investeringer for 29.170 t.kr. 
heri indgår sidste års påbegynd-
te dåsekolonne med 10.473 t.kr.

- Årets resultat efter skat blev 
et overskud på 4.495 t.kr. før 
minoritetsinteresser mod et over-
skud på 5.595 t.kr. sidste år.

-  Udbytte for regnskabsåret fore-
slås til 10% svarende til 576 t.kr. 
lig sidste år.

Hovedpunkter for 
regnskabsåret 2011/12GRAFER TIL ÅRSRAPPORT 2011/12

Årets resultat pr. aktie
Udbytte pr aktie

DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 i DKK tons Mwh i m3 i m3
Nettoomsætn

ing

Driftsresultat Resultat før 

skat

Egenkapitala

ndel

Udbytte pr. 

aktie

Energiforbru

g Olie

Energiforbru

g El

Vandforbrug spildevands

mængder
2007/08 164.883 -682 -5.071 41 4 573 3.139 200.460 138.079
2008/09 189.518 8.113 4.300 36 4 628 3.232 208.466 141.965
2009/10 184.473 10.496 7.375 41 4 583 3.115 196.602 131.170
2010/11 183.324 10.229 7.530 40 10 610 3.275 193.771 136.232
2011/12 209.532 9.913 6.047 35 10 548 3.703 202.515 133.669
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Aktiekapitalen i A/s Bryggeriet 
Vestfyen er 5.760.000 kr. fordelt 
på 57.600 aktier a 100 kr. 

Aktierne er ikke opdelt i aktieklas-
ser.

Hver aktie på 100 kr. giver én 
stemme.

Aktierne har fondskoden 
DK0016255789 og handlen 
foregår enten direkte mellem de 
handlende eller Dansk OtC.

følgende aktionærer har, i hen-
hold til selskabsloven §55, pr. 
6. november 2012 anmeldt en 
aktiepost, der overstiger 5% af 
aktiekapitalen:

  - Bryggeriet Vestfyens     
    fond, Assens

  - Danzigmann Holding A/s,
    København

i februar 2011 blev der indrykket 
præklusivt proklama. tidligere 
navnenoterede aktionærer har 
herefter i overensstemmelse med 
§ 63 i selskabsloven krav på deres 
andel af salgsprovenuet i op til 3 
år, hvorefter det tilfalder selskabet.

i alt er der over 650 aktionærer i 
A/s Bryggeriet Vestfyen.

Beholdningen af egne aktier an-
drager 8.263 aktier, som erhverves 
med henblik på salg til eksterne 
parter.

Aktionærforhold

GRAFER TIL ÅRSRAPPORT 2011/12

Årets resultat pr. aktie
Udbytte pr aktie
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2011/12 209.532 9.913 6.047 35 10 548 3.703 202.515 133.669
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Bestyrelsen og direktionen i A/s 
Bryggeriet Vestfyen foretager 
løbende ændringer og vurderinger, 
som skal sikre at bryggeriet har 
en hensigtsmæssig drift, struktur, 
kontrolsystem med mere.

grundlaget og de ydre rammer for 
bryggeriets corporate governance 
omfatter bl.a. selskabsloven, 
årsregnskabsloven, selskabets ved-
tægter samt andre relevante love, 
regler og anbefalinger.

Bryggeriets aktier er ikke opdelt 
i klasser, og alle aktier har en påly-
dende værdi på 100 kr. hvilket 

giver én stemme. Aktierne er 
navneaktier og registreres på navn 
i Værdipapircentralen.

generalforsamlingen er brygge-
riets højeste myndighed og den or-
dinære generalforsamling afholdes 
den første mandag i december. 
Den ordinære generalforsamling 
skal indkaldes med mindst 14 
dages varsel.

Bryggeriets ledelse varetages af en 
på generalforsamlingen valgt be-
styrelse på 5-7 medlemmer, hvor 
der hvert år afgår 2 medlemmer 
efter tur. genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen fastsætter ved en 
forretningsorden de nærmere 
bestemmelser om udførelsen af sit 
hverv. foruden de på generalfor-
samlingen valgte bestyrelsesmed-
lemmer har bryggeriet i henhold 
til selskabsloven medarbejdervalg-
te bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen afholder årligt mindst 
4 møder, samt et strategimøde 
hvor vision, målsætning, strategi 
m.v. fastlægges. 

Bestyrelsen og direktionen i A/s 
Bryggeriet Vestfyen foretager lø-
bende vurdering af de forskellige 
risici som bryggeriet står overfor. 
Bestyrelsen og direktionen fastlæg-
ger retningslinier og andre nødven-
dige tiltag til imødegåelse af bryg-
geriets risici.

Bryggeriet har en ekstern revisor, 
som vælges efter bestyrelsens an-
befaling på den ordinære gene-
ralforsamling. Den eksterne stats-
autoriseret revisor har fuld adgang 
til alle forhold i bryggeriet og fore-
tager årligt en kritisk, objektiv gen-
nemgang og vurdering ved bl.a. 

årsafslutningen. Den årlige gen-
nemgang afsluttes med revisions-
protokollat og management letter 
til henholdsvis bestyrelsen og di-
rektionen.

Corporate 
governance

Bryggeriet lægger meget stor vægt på, at selskabets 
aktionærer og interessenter i øvrigt til enhver tid har 
tilgængelige oplysninger om bryggeriets virksomhed, 
og at bryggeriets virksomhed til enhver tid kan vare-
tage samtlige interessenters interesser på bedst mulig 
vis.

A/s Bryggeriet Vestfyen ønsker at være i løbende dia-
log med selskabets aktionærer, samt at opretholde et 
tilfredsstillende højt informationsniveau.

Bryggeriets hjemmeside www.bryggerietvestfyen.dk 
og www.vestfyen.dk opdateres løbende med inve-
storrelaterede forhold. 

Åbenhed og gennemsigtighed er afgørende for aktio-
nærers vurderinger. Det er derfor bryggeriets ønske 
at føre en aktiv dialog og derigennem bidrage med 
aktuel information, som bl.a. kan anvendes ved vur-
dering/fastsættelse af bryggeriets aktiekurs og dermed 
bryggeriets værdi.
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gennem de seneste år har ølkul-
turen i stigende grad orienteret sig 
mod specialprodukter. A/s Bryg-
geriet Vestfyen har været med fra 
starten, og er i dag en af Dan-
marks absolut førende leverandø-
rer af specialøl. 
På opfordring af Coop er A/s 
Bryggeriet Vestfyen kommet med 
et bud som passer til tidens ånd, 
nemlig Willemoes serien. Der er 
kælet for kvaliteten, hvilket resul-
terer i en række unikke øl.

selskabets forskning og udvikling 
omfatter mange medarbejdere, 
hvor brygmesteren og laboratoriet 
spiller en afgørende rolle. Ud-
vikling af nye ølprodukter sker i 
samarbejde med brygmesteren, 
laboratoriet samt direktion og 
andre medarbejdere. Arbejdet har 
været omfattende, og selskabet 
forventer at fortsætte med 2-3 nye 
ølprodukter pr. år. 

De årlige eksterne udviklingsom-
kostninger overstiger ikke 100 
t.kr., som primært vedrører udar-
bejdelse af  nye etiketter. 

i de seneste år er der udviklet 
følgende ølprodukter:
- Willemoes Ale, 5,2%
- Willemoes stout, 6,0%
- Willemoes strong Lager, 8,0%
- Willemoes schwarzbier, 7,0%
- Willemoes Julebryg, 7,5%
- Willemoes Jule Ale, 8,5%
- Willemoes Jul 2006, 11,3%
- Willemoes Porter,9,8%
- Willemoes Påskebryg, 6,5%
- Willemoes Påske Ale, 8,0%
- Willemoes Jul 2007, 10,5%
- Willemoes Jul 2008, 10,5%
- Willemoes Høstbryg, 7,2%
- Willemoes Jul 2009, 10,5%
- Willemoes 200 år, 6,5%
- Willemoes Classic, 4,6%
- Vestfyen schwarzbier 6,5%
- Pale Ale, 6,5%
- Aldi Ale, 5,7%
- Aldi stout 6,0%
- Aldi Weissbier, 5,2%
- Aldi golden Ale 7,0%
- Aldi golden Christmas, 7,5%
- fy & Bi 5,6 %
- Christmas Ale 6,5%
- Vestfyen Maltøl 1,8%
- Vestfyen 125 år 5,9%
- Århus Pilsner 4,6%
- Århus Classic 4,6%
- Willemoes Jul 2010, 10,5%
- Willemoes Belgisk Ale 7,0%
- Willemoes Jul 2011, 10,0%
- Willemoes Pilsner 4,8%
- forårsbryg 5,8%
- red Pale Ale 5,5%
- rug Pale Ale 5,7%
- Willemoes Jul 2012, 9,0%
 

Produktudviklingen har markeret 
selskabet udadtil, og er i dag et 
meget anerkendt bryggeri med 
gode kvalitetsprodukter. selskabet 
har adskillige gange været repræ-
senteret i konkurrencer o.l.

Produktudviklingen på mineral-
vandssiden foretages på samme 
måde som på ølsiden, men 
inkluderer desuden et tæt samar-
bejde med selskabets leverandør 
af ekstrakter.
selskabet leverer stort set alle vari-
anter samt Jolly, der i dag omfatter 
følgende:

- Jolly Cola
- Jolly Light
- Jolly time
- Jolly Orange
- Jolly squash Light
- Jolly Danskvand
- Jolly Danskvand Citrus

selskabet har registrerede vare-
mærker og A/s Dansk Coladrik 
(datterselskab) har registreret samt-
lige Jolly varianter m.m.

A/s Dansk Coladrik har tappe-/
licensaftaler med A/s Bryggeriet 
Vestfyen og thisted Bryghus A/s, 
som ejer henholdsvis 95,81% og 
4,19% af A/s Dansk Coladrik.

som følge af kraftig, stigende 
efterspørgsel blev der indgået 
tappeaftale mellem selskabet og 
refsvindinge Bryggeri. i dag tap-
pes der i alt 6 forskellige specialøl 
for refsvindinge Bryggeri.

Produktudvikling 
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i de sidste 10 år er der foretaget 
meget store investeringer. A/s 
Bryggeriet Vestfyen har i dag 4 
selvstændige tappekolonner og 
15.000m2 lager, dertil kommer 
leje af ca. 2.000m2. 
i alt har bryggeriet 25.000 m2 
under tag.
Bryggeriet producerer alle former 
for flaskeøl i størrelserne 33cl, 
50cl og 66cl samt mineralvand i 
størrelserne 25cl,  50cl, 150cl og 
200cl. ydermere produceres fadøl 
i 19 liters fustager. 

På den nye dåsekolonne produce-
res der dåser i størrelserne 33cl og 
50cl.

Den årlige produktion er på over 
100 mio. flasker og dåser svarende 
til over 4.000 store vognlæs. An-
delen af vandprodukter er stigende 
og den nye dåsekolonne har påvir-
ket fordelingen.

Ølproduktionen foregår på tap-
pekolonne 1 og 2 samt 4 der er 
dåsekolonnen. Kolonne 1 er den 
oprindelige mindre, men meget 
fleksible kolonne, og tappeko-
lonne 2 er  med en kapacitet på  
58.000 fl./time. tappekolonne 1 
benyttes til produktion af 50cl og 
66cl specialøl. Alle 33cl ølflasker 
samt fadøl bliver produceret på 
tappekolonne 2.
i alt bliver der produceret ca. 65 
mio. ølflasker og dåser om året, 
hvoraf specialøl udgør en stadig 
stigende andel. Den nuværende 
ølproduktion/afsætning svarer til 
knap 65% af den maksimale kapa-
citet som afhænger af bryghuset.

tappekolonne 3 anvendes til 
produktion af mineralvand i 50cl 
genbrugsflasker, 150cl og 200cl 
engangsflasker. Kolonnen er top 
moderne, og blev i 2006 udvidet 
til produktion af engangsflasker. 
sortimentet på tappekolonne 
3 er meget bredt, og omfatter i 
dag alle former for mineralvand i 
egne mærker samt private label. 
tappekolonnens effektivitet er i 
årets løb yderligere forbedret. Det 

nuværende produktionsniveau i 
henhold til kundemassen udgør i 
fremtiden godt 60% af den teore-
tiske maksimale kapacitet. Vi har 
nu ca. 40% af markedet på private 
labels indenfor læskedrik.

tappekolonne 4 er den nye 
dåsekolonne, som blev indkørt i 
slutningen af 2011. Der produ-
ceres både øl og mineralvand, og 
kolonnen kan bl.a. producere i 
33cl og 50cl dåser.

Alle tappekolonner vedligeholdes 
og kvalitetstestes løbende. Der 
anvendes hvert år ca. 6 mio. kr. 
i vedligeholdelse, dertil kommer 
forbedringer af anlæggene. 

A/s Bryggeriet Vestfyen har et om-
fattende veldokumenteret egen-
kontrol program, og den løbende 
kvalitetssikring gennemføres af 
bryggeriets laboratorieafdeling. 

Produktion     
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A/s Bryggeriet Vestfyens sortiment 
inden for øl- og mineralvandsom-
rådet er bredt. Målt på varianter, 
mærker og størrelser er der i alt 
64 forskellige ølprodukter, 115 
forskellige mineralvandsprodukter 
og 16 fremmede produkter.

Der er både egne mærker og pri-
vate label inden for øl- og mine-
ralvandssortimentet.

ØL
Bryggeriets egne produkter omfat-
ter Vestfyen Pilsner, Vestfyen Clas-

sic,  Prins Kristian, Danish Pride, 
Vestfyen Light, Vestfyen Maltøl, 
Prima Mørkt Hvidtøl, Jule Hvidtøl,  
Julebryg og Påskebryg, samt pri-
vate label til Coop og Aldi.

På specialøl området har brygge-
riet  Willemoes serien, som i dag 
tæller 12 varianter. 

serien udvides løbende, og udover 
flagskibet producerer bryggeriet,  
Christmas Ale, red Pale Ale og 
forårsbryg.

endvidere produceres et stort antal 
private label øl til bl.a. Coop og 
Aldi.

som følge af kraftig, stigende 
efterspørgsel blev der indgået 
tappeaftale mellem selskabet og 
refsvindinge Bryggeri, så der i dag 
også produceres Ale no. 16, Mors 
stout, HP Bock, Havgassebryg 
og røde Mor på A/s Bryggeriet 
Vestfyen.

Produkter



MINERALVAND
A/s Bryggeriet Vestfyen har mine-
ralvand til enhver lejlighed, kvali-
teten er i top og med det moderne 
Pet anlæg tilbydes mineralvan-
dene i 50cl plastic genbrugsfla-
sker samt 150cl og 200cl plastic 
engangsflasker.

Bryggeriet Vestfyen har rettighe-
derne til Jolly mærket, Danmarks 
eget  Cola-mærke fra 1959. i dag 
produceres 6 Jolly-varianter, Jolly 
Cola, Jolly Light, Jolly time, Jolly 
Orange, Jolly squash Light, Jolly 
Danskvand og Jolly Danskvand 
Citrus.

sortimentet omfatter desuden 
Danskvand, Danskvand Citrus, 
Cola, Appelsin, sporty, Hindbær, 
Lemon, Abrikos, Ananas, grape, 
Cola Light,  Appelsin Light, grøn 
Light samt æble og pære cider. 
endvidere produceres der private 
label til Coop og Aldi. Der tap-
pes i 25cl, 50cl, 150cl og 200cl 
flasker. 

PRISER
Bryggeriets succes indenfor spe-
cialøl har resulteret i flere aner-
kendelser blandt andet med kåring 
af  Årets øl. i de foregående 8 år 
har bryggeriet altid haft mindst 2 
øl med i top 10 som de bedste øl.

Bryggeriet har også deltaget i 
udenlandske ølkonkurrencer og i 
2012 vandt Willemoes Porter gold 
Medal i Brussels Beer Challange.

ydermere har bryggeriet vundet et 
utal af ølkonkurrencer/test for sæ-
sonøl, og er virkelig blevet kendt, 
som et bryggeri der producerer 
højkvalitetsøl, hvilket også har væ-
ret medvirkende til at bryggeriet i 
adskillige år er blevet kåret til et af 
de bedste bryggerier i Danmark.

Disse nomineringer skyldes, at 
bryggeriet har flyttet sig fra at være 
et ukendt discountbryggeri, til i 
dag at være et bryggeri, som er 
kendt for sine højkvalitetsproduk-
ter indenfor øl og læskedrik samt 
en af de allerstørste læskedrikspro-
ducenter.

Bryggeriet  Vestfyen  |  11
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A/s Bryggeriet Vestfyen blev grund-
lagt i 1885, og er i dag en del af 
den danske øltradition.
 
A/s Bryggeriet Vestfyen er 100 % 
selvstændig.
 
Den 27. april 2010 havde A/s Bryg-

geriet Vestfyen 125 års Jubilæum, 
hvilket blev markeret ved et åbent 
hus arrangement med 2.000-3.000 
gæster. 
Arrangementet var en stor succes 
med optræden af  frøbjerg festspil, 
Assens Harmoniorkester og Assens 
folkedansere, den årlige uddeling 

fra Bryggeriet Vestfyens fond og 
sidst men ikke mindst en særlig 
Vestfyen 125 år jubilæumsøl.
Jubilæet blev endvidere markeret 
med et 23 siders særligt tillæg i fy-
ens stiftstidende, fyns Amtsavis og 
Lokalavisen Assens i alt 107.000 
eksemplarer.

Historie

Uddrag af A/s Bryggeriet Vestfyns historie
1885 Møde på postgården. 232 aktier tegnes, de fleste lokalt. Bryggeriet er en realitet.
1886 Det første ”bayerske” øl fra Bryggeriet Vestfyen er ude i butikkerne.
1894 Det rundes en produktion svarende til 1,9 mio. grønne standard flasker.
1899 Det første køleanlæg installeres.
1906 Den første ”pilsner” ser dagens lys
1916 Aktiekapitalen udvides, og der etableres en mineralvandfabrik.
1960 75-års jubilæum. fejres blandt andet med uddeling af sodavand på skolerne.
1975 salget var steget til det tredobbelte på 10 år, og en renovering af bygninger og maskinel påbegyndes.
1981 Aktieudvidelse. fra 480.000 kr. til 1,6 mio. kr.
1995 Aktiekapitalen udvides igen og bryggeriet udvides kraftigt. ny tappekolonne til standard ølflasker 
 (tap ii) samt nye lagerhaller opføres.
2002 ny stor udvidelse. Denne gang er det en ny tappekolonne til sodavand (tap iii) med tilhørende 
 lagerhaller
2003 Bryggeriet Vestfyen erhverver Dansk Coladrik og relancerer Jolly Cola.
2004 Den første af en lang række specialøl i Willemoes-serien sættes i handlen.
2008 Kapitalforhøjelse med provenu på 31,8 mio. kr. Omsætningen er nu på omkring 300 mio. kr. 
2009 ny 5.000 m2 lagerhal opføres for at kunne dække den øgede efterspørgsel.
2010 125-års jubilæum.
2011 ny dåsekolonne med 1.000 m2 lagerhal. erhvervelse af Assens Hallen.

A/s Bryggeriet Vestfyen har i dag 
25.000 m2 fordelt på 4 selvstæn-
dige tappekolonner og tilhørende 
lagerhaller på et samlet grundareal 
der udgør 84.000 m2.
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Bryggeriet blev bygget i 1885, til 
produktionen af hvidtøl og ba-
yersk øl. Bryggeriet var på davæ-
rende tidspunkt placeret lidt uden 
for byen, men ligger nu i bebygget 
område, med facade til beboelse 
og bagside ud til industriområde. 

Der er støjvold ud mod beboelsen 
og stor set al transport til og fra 
bryggeriet sker ud mod industri-
område. Bryggeriet er flere gange 
siden blevet ombygget og udvidet, 
i 1995 blev der bygget et nyt tap-
periområde, og i 1998 kom der et 
nyt lagerområde til. i 2000-2002 
fik bryggeriet et nyt mineralvands-
tapperi med tilhørende lagerom-
råde. Mineralvandstapperiet blev 
i 2006 udvidet til engangsflasker. 
i 2009 blev lagerområdet udvidet 
med en 5.000m2 hal i beton ele-
menter og i 2011 kom en yderli-
gere ny hal på 1.000m2.

Bryggeriet erhvervede i juni 2011 
den tidligere sportshal i Assens 
med et areal på 3.600m2. Hallen 
er beliggende midt inde på bryg-
geriets område og bryggeriet har 
nu et samlet sammenhængende 
grundareal på 84.000m2.

A/s Bryggeriet Vestfyens hovedpro-
cesser i forhold til øl er brygning, 
gæring, lagring, filtrering og 
tapning. Derudover producerer 
bryggeriet læskedrikke.

Væsentlige ressource og 
miljømæssige parametre
Produktionen kræver forbrug af 
energi, vand, emballage, vegeta-
bilske råvarer og læskedrikaroma. 
Overholdelse af miljøkrav og 
kvalitetssikring fra leverandører 
sikres ved hjælp af leverandører-
klæringer.
Produktionsprocessen medfører 
udledninger i form af spildevand, 
fast affald og forurenede stoffer til 
luften fra forbrænding af gas og 
olie.
spildevand ledes pt. til det kom-
munale rensningsanlæg, men der 
planlægges etablering af eget rens-
ningsanlæg i de kommende år.
Affald opdeles i diverse fraktioner, 
og en stor del genanvendes.
A/s Bryggeriet Vestfyens vigtigste 
miljømæssige bestræbelser er 
løbende at forbedre udnyttelsen af 
indgående ressourcer og reducere 
udledningerne til omgivelserne. 

arbejdsmiljømæssige for-
hold
Der indgår ikke forurenende stof-
fer i produktionsprocessen i et om-
fang, der under normale anvendel-
sesbetingelser indebærer risiko for 
ansattes sundhed og risiko.
i produktionen benyttes intet, der 
er optaget på Miljøstyrelsens liste 
over uønskede stoffer.
for at opretholde en høj hygiejnisk 
standard, bruges lud- og syreba-
serede rengøringsmidler. til det 
indirekte arbejde med disse mid-
ler, udleveres værnemidler til de 
ansatte. for at imødegå arbejds-
miljømæssige risici, der knytter sig 
til støv, er der lavet udsugning og 
der udleveres støvmasker. i tap-
perierne bruges høreværn.
til sikring af arbejdsmiljøet har 
A/s Bryggeriet Vestfyen en sikker-
hedsorganisation, bestående af et 
sikkerhedsudvalg med repræsenta-
tion fra alle afdelinger. 
Der er gennemført arbejdsplads-
vurdering (APV), som løbende 
behandles.

Miljø

GRAFER TIL ÅRSRAPPORT 2011/12

Årets resultat pr. aktie
Udbytte pr aktie

DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 i DKK tons Mwh i m3 i m3
Nettoomsætn

ing

Driftsresultat Resultat før 

skat

Egenkapitala

ndel

Udbytte pr. 

aktie

Energiforbru

g Olie

Energiforbru

g El

Vandforbrug spildevands

mængder
2007/08 164.883 -682 -5.071 41 4 573 3.139 200.460 138.079
2008/09 189.518 8.113 4.300 36 4 628 3.232 208.466 141.965
2009/10 184.473 10.496 7.375 41 4 583 3.115 196.602 131.170
2010/11 183.324 10.229 7.530 40 10 610 3.275 193.771 136.232
2011/12 209.532 9.913 6.047 35 10 548 3.703 202.515 133.669
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hoVedaKtiVitet
Koncernens aktiviteter består i 
fremstilling og salg af øl og mine-
ralvand.

A/s Dansk Coladrik indgår i kon-
cernregnskabet for A/s Bryggeriet 
Vestfyen.

udViKling i aKtiViteter og 
øKonomisKe forhold
Koncernens bruttoomsætning er 
steget 15 % til 297.934 t.kr. fra  
259.045 t.kr.
 
resultatet før skat blev et overskud 
på 6.047 t.kr. mod sidste års over-
skud på 7.530 t.kr. 

resultatet må betegnes som 
tilfredsstillende. resultatet er i 
overensstemmelse med ledel-
sens forventning, da der i året er 
indtruffet nogle begivenheder, som 
har gjort resultatet mindre end 
2010/11.

i året der er gået, har bryggeriet 
taget en ny dåsekolonne og tilhø-
rende lagerhal i brug. færdiggørel-
sen og ibrugtagningen er sket efter 
sidste regnskabsårs afslutning, og 
derfor var det med stor spænding 
dette blev sat i gang. 
Markedet for dåser stiger, både 
ved grænsen og i den danske 
detailhandel, og det marked har 
bryggeriet nu også fået del i. 

Dåseproduktionen gav som ventet 
nogle begyndervanskeligheder, 
der kostede nogle penge, men 
disse problemer er nu løst og pro-
duktionen kører tilfredsstillende. 
Vi har fået Jolly Cola, Jolly Cola 
Light, Jolly squash Light, Jolly 
time, Vestfyen Classic, Vestfyen 
Pilsner og Ale no. 16 ind i græn-
senhandlen. Dette er vi meget 
stolte over, da det er yderst sjæl-
dent, at en enkelt producent får 7 
produkter ind det samme år.
2011/2012 var også året, hvor vi 
mistede COOP ølordren til en an-
den stor aktør i branchen, så vores 
samlede flaskeølproduktion faldt 
drastisk 1. januar, men qua bryg-
geriets gode omstillingsparathed 

Ledelsesberetning

KOnCernens HOVeD- Og nØgLetAL      
(t.Kr.)  2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 

Bruttoomsætning 297.934 259.045 263.058 271.194 235.876
nettoomsætning 209.532 183.324 184.473 189.518 164.883
Bruttoresultat 50.691 44.369 40.035 37.372 26.854

eBitA  9.913 10.229 10.496 8.113 (682)
Driftsresultat 9.913 10.229 10.496 8.113 (682)
resultat af finansielle poster (3.866) (2.699) (3.121) (3.813) (4.389)
resultat før skat 6.047 7.530 7.375 4.300 (5.071)
Koncernens resultat 4.495 5.595 5.495 3.221 (3.863)

egenkapital 80.687 77.428 74.885 69.607 66.634
Balancesum 229.260 193.761 183.307 193.290 161.377
investeringer i materielle anlægsaktiver 18.697 16.937 2.971 22.905 2.319
investeret kapital inklusive goodwill 176.931 146.352 133.915 138.936 124.882
nettoarbejdskapital 68.427 46.782 42.784 42.388 43.417
nettorentebærende gæld 79.343 53.554 45.612 57.805 47.826

Bruttomargin (%) 24,2 24,2 21,7 19,7 16,3
eBitA-margin (%) 4,7 5,6 5,7 4,3 (0,4)
Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (%) 6,0 7,3 7,7 6,2 (0,5)
nettoomsætning/inv. kapital inkl. goodwill 126,3 130,8 135,2 143,7 131,3
finansiel gearing 1,0 0,7 0,6 0,8 0,9
egenkapitalens forrentning (%) 5,8 7,3 7,7 4,7 (7,3)
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Omsætningsfordeling 011011-300912 Omsætningsfordeling 011010-300911 Omsætningsfordeling 011009-300910 Omsætningsfordeling 011008-300909

Bruttooms. Nettooms. Afgift Bruttooms. Nettooms. Afgift Bruttooms. Nettooms. Afgift Bruttooms. Nettooms. Afgift

Vand 156.198.851 116.379.313 39.819.539 105.131.704 81.687.727 23.443.977 110.958.667 86.420.109 24.538.558 127.517.210 99.532.850 27.984.359

Spec.øl 44.503.520 35.291.429 9.212.091 36.846.547 29.634.452 7.212.095 30.759.803 24.662.798 6.097.005 24.837.891 19.841.296 4.996.595

Alm.øl 96.669.852 57.299.968 39.369.884 116.647.766 71.582.386 45.065.380 121.211.828 73.262.738 47.949.090 118.865.492 70.170.253 48.695.239

SUM 297.372.224 208.970.710 88.401.514 258.626.016 182.904.565 75.721.451 262.930.298 184.345.645 78.584.653 271.220.592 189.544.399 81.676.193

Vand 
56% 

Spec.øl 
17% 

Alm.øl 
27% 

Nettoomsætning 2011/12 

Vand 
47% 

Spec.øl 
13% 

Alm.øl 
40% 

Nettoomsætning 2009/10 

Vand 
53% 

Spec.øl 
10% 

Alm.øl 
37% 

Nettoomsætning 2008/09 

Vand 
45% 

Spec.øl 
16% 

Alm.øl 
39% 

Nettoomsætning 2010/11 

fik vi hurtigt tilpasset organisatio-
nen. Dette skal også ses i lyset af, 
at 1. april startede bryggeriet op 
med Danmarks største sodavands-
ordre, hvor der skulle køres i tre 
skift på kolonnen. Denne opgave 
blev også løst tilfredsstillende.
sommeren, hvor bryggeriet 
traditionelt har det største salg 
og indtjening, gik ikke helt som 
forventet. salget var meget lille, 
og bryggeriet måtte reducere fra 3 
til 2 skift på sodavandskolonnen 
samt kun knap 1 skift på ølkolon-
nen. Denne nedgang i salget kan 
henledes på en gammel frase som 
den ”våde sommer”, men ikke 
desto mindre var sommeren en af 
de vådeste og koldeste i mange år, 
og dette får øjeblikkelig indvirk-
ning på salget. 
ydermere har regeringens beslut-
ninger om afgiftsstigninger også 
flyttet en del af salget syd for 
grænsen, og dette kunne virkelig 
mærkes i sommeren. At vi alli-
gevel kunne opnå et pænt resul-
tat, skyldes at vi fik lavet nogle 
ændringer i produktionen, samt 
at medarbejderstaben er blevet 
mere ”all round”, således at flere 
personer kan udføre og betjene de 
samme pladser. 

grænsehandelen er i det forløbne 
år fortsat med uformindsket styrke 
og dette, samt dåsernes markante 
markedsmæssige position i detail-
handlen, har reduceret bryggeriets 
flaskesalg af pilsnerøl.

Bryggeriets position som en af 
Danmark´s allerstørste produ-
center af specialøl er uforandret. 
ydermere er bryggeriets fadølssalg 
steget markant, hvilket ikke mindst 
skyldes vores specialøl på fad. 

særlige risici
Kapitalgrundlaget er på plads, og 
kun større produktionsudvidelser 
vil kræve en udvidelse af aktieka-
pitalen ved nyemission.
Kundeafhængigheden arbejdes 
der løbende med, og brygge-
riet har gennem de sidste år øget 
spredningen ved bl.a. at opbygge 
fadølsdelen, dåsesalget og eksport.
Bryggeriet har samhandel med 
stort set alle detailkæder i Dan-
mark, ydermere er vi repræsente-
ret ved den dansk-tyske grænse.

ansVarlighed for miljø og 
sociale forhold
A/s Bryggeriet Vestfyen tager an-
svar for sine produkter og produk-
tion, også når det gælder miljø og 

trivsel. Der har i årets løb været 
afholdt flere kurser for medarbej-
derne vedrørende bedre trivsel på 
arbejdspladsen. 
Med hensyn til miljø arbejder 
bryggeriet stadig på at mindske 
vandforbruget og spildevandsud-
ledningen. På baggrund af øko-
nomiske og tekniske beregninger 
fortsætter bryggeriet planlægning 
af eget rensningsanlæg i tilknyt-
ning til de kommunale rensnings-
anlæg. etableringen vil blive 
iværksat så snart de relevante 
myndighedsgodkendelser forelig-
ger.

begiVenheder efter regn-
sKabsÅrets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem 
til i dag ikke indtrådt forhold, som 
rykker vurderingen af årsrappor-
ten.

forVentet udViKling
Ledelsen forventer en stigende 
omsætning og et resultat på dette 
års niveau pga. stigende råvarepri-
ser og stærkt prispres. Bryggeriet 
står, qua de seneste investeringer, 
stærkt i det kommende år, og disse 
tiltag vil forbedre produktmixet og 
konkurrenceevnen yderligere.

Nettoomsætning 11/12 Nettoomsætning 10/11 Nettoomsætning 09/10 Nettoomsætning 08/09
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direKtion

Poul Mark
administrerende direktør

bestyrelse

Lars C. nielsen, formand Ole Bang nielsen, næstformand

thomas Augustinus Hans Ole Hansen 

Henning nielsen Brian s. Jakobsen 

Jytte M. Andersen Christine tiegel

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2011 
- 30. september 2012 for A/s Bryggeriet Vestfyen.

Årsrapporten aflægges i overensstem melse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og 
selskabet aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 6. november 2012

Ledelsespåtegning
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Til kapitalejerne i A/S Bryggeriet Vestfyen
Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/s Bryggeriet Vestfyen for regnskabsåret 1. oktober 
2011 - 30. september 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgø-
relse, noter og anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnska-
bet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
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 ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

en revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 
udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. formålet hermed er at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. en revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsenta-
tion af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion.

revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og 
selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstem-
melse med årsregnskabsloven.

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

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

Odense, den 6. november 2012

Deloitte
statsautoriseret revisionspartnerselskab

fl. Heden Knudsen
statsautoriseret revisor

Den uafhængige revisors erklæringer
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 A/S Bryggeriet Vestfyen      

  

Resultatopgørelse for 2011/12 

 Moderselskab Koncern 

 2010/11 2011/12   2011/12 2010/11 
 t.kr. t.kr.  Note t.kr. t.kr.  _______ _______  ____ _______ _______ 

 259.040 297.929 Bruttoomsætning  297.934 259.045 

 (75.721) (88.402) Øl- og mineralvandsafgifter  (88.402) (75.721)  _______ _______   _______ _______ 

 183.319 209.527 Nettoomsætning  209.532 183.324 
 

 (138.955) (158.841) Produktionsomkostninger 1 (158.841) (138.955)  _______ _______   _______ _______ 

 44.364 50.686 Bruttoresultat  50.691 44.369 
 

 (26.251) (33.337) Distributionsomkostninger 1,2 (33.337) (26.251) 

 (7.849) (7.393) Administrationsomkostninger 1,2 (7.441) (7.889)  _______ _______   _______ _______ 

 10.264 9.956 Driftsresultat  9.913 10.229 
 

   Indtægter af kapitalandele i  

 54 63 tilknyttede virksomheder 3 0 0 

 13 89 Øvrige finansielle indtægter  89 13 

 (2.846) (4.110) Finansielle omkostninger 4 (3.955) (2.712)  _______ _______   _______ _______ 

 7.485 5.998 Resultat før skat  6.047 7.530 
 

 (1.895) (1.508) Skat af årets resultat 5 (1.552) (1.935)  _______ _______   _______ _______ 

 
 5.590 4.490 Koncernens resultat  4.495 5.595 

 

 0 0 Minoritetsinteressers andel af resultatet  (5) (5)  _______ _______   _______ _______ 

 5.590 4.490 Årets resultat  4.490 5.590  _______ _______   _______ _______  _______ _______   _______ _______ 

 
 
   Forslag til resultatdisponering    
  576 Udbytte for regnskabsåret    

  63 Henlagt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 

  3.851 Overført til næste år       _______    

    4.490      _______     
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Balance pr. 30.09.2012 

 Moderselskab Koncern 

 2011 2012   2012 2011 
 t.kr. t.kr.  Note t.kr. t.kr.  _______ _______  ____ _______ _______ 

 0 0 Licensrettigheder 6 679 741  _______ _______   _______ _______ 

 0 0 Immaterielle anlægsaktiver  679 741  _______ _______   _______ _______ 

 

 56.216 59.272 Grunde og bygninger 7 59.272 56.216 

 31.219 47.641 Produktionsanlæg og maskiner 7 47.641 31.219 

 921 912 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7 912 921 

 10.473 0 Igangværende investeringer 7 0 10.473  _______ _______   _______ _______ 

 98.829 107.825 Materielle anlægsaktiver  107.825 98.829  _______ _______   _______ _______ 

 
 3.725 3.788 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 8 0 0 

 20 27 Andre værdipapirer og kapitalandele 8 27 20  _______ _______   _______ _______ 

 3.745 3.815 Finansielle anlægsaktiver  27 20  _______ _______   _______ _______ 

       
 102.574 111.640 Anlægsaktiver  108.531 99.590  _______ _______   _______ _______ 

 
 10.936 15.114 Råvarer og hjælpematerialer  15.114 10.936 

 11.522 13.745 Fremstillede færdigvarer  13.745 11.522 

 20.028 17.437 Emballage  17.437 20.028  _______ _______   _______ _______ 

 42.486 46.296 Varebeholdninger  46.296 42.486  _______ _______   _______ _______ 

 

 44.799 65.598 Tilgodehavender fra salg  65.598 44.805 

 3.591 3.377 Andre tilgodehavender  3.377 3.599 

 1.936 4.165 Periodeafgrænsningsposter 9 4.165 1.936  _______ _______   _______ _______ 

 50.326 73.140 Tilgodehavender  73.140 50.340  _______ _______   _______ _______ 

 

 1.323 1.286 Likvide beholdninger  1.293 1.345  _______ _______   _______ _______ 

 
 94.135 120.722 Omsætningsaktiver  120.729 94.171  _______ _______   _______ _______ 

 
 196.709 232.362 Aktiver  229.260 193.761  _______ _______   _______ _______  _______ _______   _______ _______ 
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Balance pr. 30.09.2012 

 Moderselskab Koncern 

 2011 2012   2012 2011 
 t.kr. t.kr.  Note t.kr. t.kr.  _______ _______  ____ _______ _______ 

 5.760 5.760 Aktiekapital 10 5.760 5.760 

 1.218 1.218 Reserve for opskrivninger  1.218 1.218 

 539 602 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode  0 0 

 69.335 72.531 Overført overskud  73.133 69.874 

 576 576 Foreslået udbytte for regnskabsåret  576 576  _______ _______   _______ _______ 

 77.428 80.687 Egenkapital  80.687 77.428  _______ _______   _______ _______ 

 
 0 0 Minoritetsinteresser 11 187 182  _______ _______   _______ _______ 

 

 

 15.168 16.716 Udskudte skatteforpligtelser 12 16.760 15.208  _______ _______   _______ _______ 

 15.168 16.716 Hensatte forpligtelser  16.760 15.208  _______ _______   _______ _______ 

 

 25.607 23.885 Gæld til realkreditinstitutter  23.885 25.607 

 11.233 19.803 Kreditinstitutter i øvrigt  19.803 11.233  _______ _______   _______ _______ 

 36.840 43.688 Langfristede gældsforpligtelser 13 43.688 36.840  _______ _______   _______ _______ 

 

   Langfristede gældsforpligtelser,   

 6.810 11.017 der forfalder inden for 1 år  11.017 6.810 

 3.208 3.370 Gæld til tilknyttede virksomheder  0 0 

 11.249 25.931 Bankgæld  25.931 11.249 

 22.410 23.074 Leverandørgæld  23.074 22.410 

 23.595 27.879 Anden gæld  27.916 23.633  _______ _______   _______ _______ 

 67.273 91.271 Kortfristede gældsforpligtelser  87.938 64.103  _______ _______   _______ _______ 

 
 104.113 134.959 Gældsforpligtelser  131.626 100.943  _______ _______   _______ _______ 

 
 196.709 232.362 Passiver  229.260 193.761  _______ _______   _______ _______  _______ _______   _______ _______ 

 

   Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 14-16 

   Øvrige noter 17-21 
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Egenkapitalopgørelse for 2011/12 

 Koncern 

 

    Foreslået 
  Reserve  udbytte 
 Aktie- for opskriv- Overført for regn- 
 kapital ninger overskud skabsåret I alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 
 ________ _______ _______ _______ _______ 

Egenkapital 01.10.2011 5.760 1.218 69.874 576 77.428 

Køb af egne aktier 0 0 (731) 0 (731) 

Udloddet udbytte 0 0 76 (576) (500) 

Årets resultat 0 0 3.914 576 4.490  ________ _______ _______ _______ _______ 

Egenkapital 30.09.2012 5.760 1.218 73.133 576 80.687  ________ _______ _______ _______ _______  ________ _______ _______ _______ _______ 

 

 

 
 Moderselskab 

  

   Reserve 
   for netto-   
   opskrivning  Foreslået 
  Reserve efter indre  udbytte 
 Aktie- for opskriv- værdis Overført for regn- 
 kapital ninger metode overskud skabsåret I alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 
 ________ _______ _______ _______ _______ _______ 

Egenkapital 01.10.2011 5.760 1.218 539 69.335 576 77.428 

Køb af egne aktier 0 0 0 (731) 0 (731) 

Udloddet udbytte 0 0 0 76 (576) (500) 

Årets resultat 0 0 63 3.851 576 4.490  ________ _______ _______ _______ _______ _______ 

Egenkapital 30.09.2012 5.760 1.218 602 72.531 576 80.687  ________ _______ _______ _______ _______ _______  ________ _______ _______ _______ _______ _______ 
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Pengestrømsopgørelse for 2011/12 

 Moderselskab Koncern 

 2010/11 2011/12   2011/12 2010/11 
 t.kr. t.kr.  Note t.kr. t.kr.  _______ _______  ____ _______ _______ 

 10.264 9.956 Driftsresultat  9.913 10.229 

 7.524 9.489 Afskrivninger  9.551 7.586 

 (3.784) (21.475) Ændring i driftskapital 17 (21.664) (3.948) 

 13 89 Modtagne finansielle indtægter  89 13 

 (2.835) (4.110) Betalte finansielle omkostninger  (3.955) (2.701)  _______ _______   _______ _______ 

 11.182 (6.051) Pengestrømme vedrørende drift  (6.066) 11.179  _______ _______   _______ _______ 

       

 (16.937) (18.697) Køb af materielle anlægsaktiver  (18.697) (16.937) 

 912 212 Salg af materielle anlægsaktiver  212 912 

 0 (7) Salg af finansielle anlægsaktiver og egne aktier  (7) 0  _______ _______   _______ _______ 

 (16.025) (18.492) Pengestrømme vedrørende investeringer  (18.492) (16.025)  _______ _______   _______ _______ 

       

 (6.739) (7.577) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser  (7.577) (6.739) 

 10.000 18.632 Provenu ved optagelse af langfristede gæld  18.632 10.000  

 5.229 0 Provenu ved kapitalforhøjelse  0 5.229 

 (8.113) (731) Køb af egne aktier  (731) (8.113) 

 (212) (500) Betalt udbytte  (500) (212)  _______ _______   _______ _______ 

 165 9.824 Pengestrømme vedrørende finansiering  9.824 165  _______ _______   _______ _______ 

       

 (4.678) (14.719) Ændring i likvide midler  (14.734) (4.681) 
       

 (5.248) (9.926) Likvider 01.10.2011  (9.904) (5.223)  _______ _______   _______ _______ 

 (9.926) (24.645) Likvider 30.09.2012 18 (24.638) (9.904)  _______ _______   _______ _______  _______ _______   _______ _______ 
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Noter 
 
 Moderselskab Koncern 

 2010/11 2011/12   2012/12 2010/11 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______  _______ _______ 

   1. Personaleomkostninger 
 33.777 35.441 Lønninger og gager 35.441 33.777 
 2.234 2.320 Pensionsbidrag 2.320 2.234 
 387 391 Andre sociale omkostninger 391 387  _______ _______  _______ _______ 
 36.398 38.152  38.152 36.398  _______ _______  _______ _______ 
    
 2.469 2.535 Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse 2.535 2.469  _______ _______  _______ _______ 
    
 
 98 96 Gennemsnitligt antal medarbejdere 96 98  _______ _______  _______ _______ 
 
 
 
 
   2. Afskrivninger   
 0 0 Licensrettigheder 62 62 
 1.469 1.664 Bygninger 1.664 1.469 
 5.857 7.284 Produktionsanlæg og maskiner 7.284 5.857 
 390 346 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 346 390 
 (192) 195 Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 195 (192)  _______ _______  _______ _______ 
 7.524 9.489  9.551 7.586  _______ _______  _______ _______ 

   Afskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen:   
 7.103 9.057 Produktionsomkostninger 9.057 7.103 
 308 319 Distributionsomkostninger 319 308 
 112 113 Administrationsomkostninger 175 175  _______ _______  _______ _______ 
 7.524 9.489  9.551 7.586  _______ _______  _______ _______ 
 
 
 
   3. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
 154 167 Andel af resultat før skat 
 (38) (42) Andel af skat i tilknyttede virksomheder  _______ _______  
 116 125 Andel af resultat efter skat 
 (62) (62) Afskrivning på licensrettigheder  _______ _______  
 54 63   _______ _______  
 
 
 
   4. Finansielle omkostninger   
 135 155 Renter til tilknyttede virksomheder 0 0 
 2.711 3.955 Øvrige finansielle omkostninger 3.955 2.712  _______ _______  _______ _______ 
 2.846 4.110  3.955 2.712  _______ _______  _______ _______ 
 

 

   5. Skat af årets resultat 
 1.895 1.508 Ændring af udskudt skat 1.552 1.935  _______ _______  _______ _______ 
 1.895 1.508  1.552 1.935  _______ _______  _______ _______ 
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Noter 
 
  Koncern 

 Licens- 
 rettigheder 
 6. Immaterielle anlægsaktiver t.kr.  _______ 

 Kostpris 01.10.2011  1.238 
 Tilgang  0 
 Afgang  0   _______ 
 Kostpris 30.09.2012  1.238  _______ 

 
 Afskrivninger 01.10.2011 (497) 
 Årets afskrivninger  (62)  _______ 
 Afskrivninger 30.09.2012 (559)  _______ 
 
 Regnskabsmæssig værdi 30.09.2012 679  _______ 
 
 Regnskabsmæssig værdi 30.09.2011 741  _______ 
 

 
 
 Moderselskab og koncern 
  Produk- Andre 
  tions- anlæg, Igang- 
 Grunde  anlæg driftsmate- værende 
 og byg- og riel og  investe- 
 ninger maskiner inventar ringer I alt 
7. Materielle anlægsaktiver t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

Kostpris 01.10.2011 71.644 116.127 2.275 10.473 200.519 
Tilgang 4.720 24.002 448 0 29.170 
Afgang 0 (2.360) (296) (10.473) (13.129)  _______ _______ _______ _______ _______ 
Kostpris 30.09.2012 76.364 137.769 2.427 0 216.560  _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Opskrivninger 01.10.2011 1.218 0 0 0 1.218  _______ _______ _______ _______ _______ 
Opskrivninger 30.09.2012 1.218 0 0 0 1.218  _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Afskrivninger 01.10.2011 (16.646) (84.908) (1.354) 0 (102.908) 
Årets afskrivninger (1.664) (7.284) (346) 0 (9.294) 
Tilbageførsel ved afgang 0 2.064 185 0 2.249  _______ _______ _______ _______ _______ 
Afskrivninger 30.09.2012 (18.310) (90.128) (1.515) 0 (109.953)  _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Regnskabsmæssig værdi 30.09.2012 59.272 47.641 912 0 107.825  _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Regnskabsmæssig værdi 30.09.2011 56.216 31.219 921 10.473 98.829  _______ _______ _______ _______ _______ 
 
I den regnskabsmæssig værdi indgår: 
 
Finansielle omkostninger  196 123 0 0 319  _______ _______ _______ _______ _______  
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Noter 
 
 
Moderselskab 
 Andre Kapital-    
 værdi- andele    
 papirer og i tilknyt-    
 kapital- tede virk-    
 andele somheder    
 t.kr. t.kr. 8. Finansielle anlægsaktiver  _______ _______   

 28 3.189 Kostpris 01.10.2011   
 7 0 Tilgang 
 0 0 Afgang    _______ _______    
 35 3.189 Kostpris 30.09.2012    _______ _______    
      
 (8) 536 Nettoopskrivninger 01.10.2011   
 0 125 Andel i årets resultat, netto   
 0 (62) Afskrivninger, licensrettigheder    _______ _______    
 (8) 599 Nettoopskrivninger 30.09.2012    _______ _______    
      
 27 3.788 Regnskabsmæssig værdi 30.09.2012    _______ _______    
      
 20 3.725 Regnskabsmæssig værdi 30.09.2011    _______ _______    
      
   Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:   
   A/S Dansk Coladrik, ejerandel 95,81%.    
    
   I den regnskabsmæssige værdi indgår licensrettigheder med 679 t.kr.  
 
 
 
 
 
 Moderselskab Koncern 

 2011 2012  2012 2011 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______  _______ _______ 

   9. Periodeafgrænsningsposter 
 1.283 3.582 Aktiveret merpris på nyindkøbt emballage 3.852 1.283 
 653 583 Øvrige forudbetalte omkostninger 583 653  _______ _______  _______ _______ 
 1.936 4.165  4.165 1.936  _______ _______  _______ _______ 
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Noter 
 
 Moderselskab Koncern 

 2011 2012  2012 2011 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______  _______ _______ 

   10. Aktiekapital 
   Aktiekapitalen består af: 
 5.760 5.760 57.600 aktier a 100 kr.  _______ _______  
 5.760 5.760   _______ _______  
 
   Aktierne er ikke opdelt i klasser. 
 
   Ændring i aktiekapitalen de seneste 5 år: 
  1.170 Aktiekapital 01.10.2007 
  2.340 Fondsemission 2007/08 
  1.800 Kapitalforhøjelse 2007/08 
  450 Kapitalforhøjelse 2010/11   _______    
  5.760 Aktiekapital 30.09.2012   _______    
 
 
Nominel % af 
 værdi aktie- 
 t.kr. kapital  _______ _______  
 761 13 Egne aktier 01.10.2011 
 65 1 Tilgang  _______ _______  
 826 14 Egne aktier 30.09.2012  _______ _______  
 
   Egne aktier erhverves med henblik på salg til eksterne parter. 
 
 
 
 Moderselskab Koncern 

 2011 2012  2012 2011 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______  _______ _______ 

   11. Minoritetsinteresser   
   Minoritetsinteresser 01.10.2011 182 177 
   Andel af årets resultat 5 5     _______ _______ 
   Minoritetsinteresser 30.09.2012 187 182     _______ _______ 
 
 
 
 
   12. Udskudte skatteforpligtelser 
   Udskudt skat hviler på følgende poster: 
 6.380 7.829 Materielle anlægsaktiver 7.829 6.380 
 5.323 4.909 Returemballage 4.909 5.323 
 5.632 5.258 Varebeholdninger 5.258 5.632
 297 829 Tilgodehavender mv. 829 297 
 (2.464) (2.109) Skattemæssigt underskud (2.065) (2.424)  _______ _______  _______ _______ 
 15.168 16.716  16.760 15.208  _______ _______  _______ _______ 
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Noter 

 Moderselskab Koncern 

 2011 2012  2012 2011 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______  _______ _______ 

   13. Langfristede gældsforpligtelser 
 1.579 1.782 Kortfristet del af gæld til realkreditinstitut 1.782 1.579 
 831 0 Kortfristet del af leasingforpligtelse 0 831 
 4.440 9.235 Kortfristet del af kreditinstitutter i øvrigt 9.235 4.400  _______ _______  _______ _______ 
 6.810 11.017  11.017 6.810 
 36.840 43.688 Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser 43.688 36.840  _______ _______  _______ _______ 
 43.650 54.705  54.705 43.650  _______ _______  _______ _______ 
      
   Efter 5 år eller senere forfalder (amortiseret kostpris):   
 18.936 19.857 Gæld til realkreditinstitut 19.857 18.936 
 0 7.125 Kreditinstitutter i øvrigt 7.125 0  _______ _______  _______ _______ 
 18.936 26.982  26.982 18.936  _______ _______  _______ _______ 
    
 
 
   14. Pantsætninger   
   Gæld til realkreditinstitut er sikret ved pant,    
   Nom. 38.813 t.kr., i ejendomme med regnskabs- 
 56.216 59.272 mæssig værdi 59.272 56.216  _______ _______  _______ _______ 
      
   Til sikkerhed for langfristede gældsforpligtelser til  
   kreditinstitutter i øvrigt er deponeret ejerpante- og  
   skadesløsbreve, i alt nom. 40.000 t.kr., i ejendomme 
 56.216 59.272 med regnskabsmæssig værdi 59.272 56.216  _______ _______  _______ _______ 
      
   Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpante- 
   breve, nom. 10.000 t.kr., i ejendomme med  
 56.216 59.272 regnskabsmæssig værdi 59.272 56.216  _______ _______  _______ _______ 
      
   Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomheds-  
   pant, nom. 15.000 t.kr., med pant i tilgodehavender 
   fra salg og varebeholdninger med samlet   
 87.285 111.894 regnskabsmæssig værdi 111.894 87.291  _______ _______  _______ _______ 
      
   Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev,  
   nom. 3.000 t.kr., med pant i produktionsanlæg 
 4.822 3.833 med regnskabsmæssig værdi  3.833 4.822  _______ _______  _______ _______ 
      
   Til sikkerhed for bankgæld er afgivet pant i aktier i   
 3.725 3.788 A/S Dansk Coladrik med bogført værdi.    _______ _______    
 
      
 152.048 178.787 Samlet værdi af pantsatte aktiver 174.999 148.329  _______ _______  _______ _______ 
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Noter 
 
 Moderselskab Koncern 

 2011 2012  2012 2011 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______  _______ _______ 

   15. Leasingforpligtelser 
   For årene 2012-2015 er indgået operationelle leasing- 
   aftaler vedrørende leje af personbiler og trucks mv. 
 
 1.610 1.349 De resterende leasingydelser udgør 1.349 1.610  _______ _______  _______ _______ 
 
 
 
  16. Kautions- og eventualforpligtelser 
   Den maksimale hjemtagelsesforpligtelse vedrørende  
   emballage kan opgøres til 19.637 t.kr. Heraf udgør  
   hjemtagelsesforpligtelsen for flasker 13.025 t.kr.,  
   der anses for dækket af flaskernes værdi. 
 
 
 
   17. Ændring i driftskapital   
 (2.228) (3.810) Ændring i varebeholdninger (3.810) (2.228) 
 221 (22.814) Ændring i tilgodehavender (22.800) 207 
 (1.777) 5.149 Ændring i leverandørgæld mv. 4.946 (1.927)  _______ _______  _______ _______ 
 (3.784) (21.475)  (21.664) (3.948)  _______ _______  _______ _______ 
 
 
 
   18. Likvider   
 1.323 1.286 Likvide beholdninger 1.293 1.345 
 (11.249) (25.931) Bankgæld (25.931) (11.249)  _______ _______  _______ _______ 
 (9.926) (24.645)  (24.638) (9.904)  _______ _______  _______ _______ 
 
 
 
19. Nærtstående parter 
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Der er ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på A/S Bryggeriet Vestfyen (moderselskab og 
koncernen). 
 
Transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret 
Transaktioner med nærtstående parter og A/S Bryggeriet Vestfyen, der ikke er indgået på normale markedsvil-
kår. 
 
Navn  Grundlag for indflydelse  Art og omfang af transaktioner  
      
Bryggeriet Vestfyens  Aktionær  A/S Bryggeriet Vestfyen har ydet gave på 75 
Fond    t.kr. til Bryggeriet Vestfyens Fond. 
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Noter 
 
 
20. Aktionærforhold 
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller 
pålydende værdi:  
 Bryggeriet Vestfyens Fond, Assens 
 Danzigmann Holding A/S, København 
 
 
 
21. Koncernoversigt 
Følgende virksomheder indgår i A/S Bryggeriet Vestfyen koncernen: 
 
 A/S Bryggeriet Vestfyen, moderselskab, Assens 
  A/S Dansk Coladrik, datterselskab, 95,81%, Assens 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C 
(mellem). 
 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økono-
miske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-
tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre-
vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-
lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-
løb, der vedrører regnskabsåret.  
 
Koncernregnskabet 
Koncernregnskabet omfatter A/S Bryggeriet Vestfyen (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede 
virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden, jf. koncernoversigten i note 21. Modervirksomheden 
anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på 
anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. 
 
Konsolideringsprincipper 
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for A/S Bryggeriet Vestfyen og dets dattervirksom-
heder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. 
Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemvæ-
render og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De 
regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regn-
skabspraksis. 
 
I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes for-
holdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultat-
opgørelsen og balancen.    
 
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes netto-
aktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. 
 
Virksomhedssammenslutninger 
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelses-
tidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultat-
opgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet.  
 
Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identifi-
cerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af 
omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse 
med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. 
 
Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de 
overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over re-
sultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år.  Negative forskelsbeløb (ne-
gativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i ba-
lancen som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den ugunsti-
ge udvikling realiseres.   
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Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, om-
regnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og 
kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle po-
ster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i 
fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. 
 
Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risi-
koovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbin-
delse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.  
 
Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætnin-
gen. Under produktionsomkostninger er udgiftsført nedskrivning af nyindkøb af emballage til pantpris samt fla-
skesvind. 
 
Distributionsomkostninger 
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt til salgskam-
pagner, herunder omkostninger til salgs- og distributionspersonale, reklameomkostninger og afskrivninger. 
 
Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, 
herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og af-
skrivninger. 
 
Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realise-
rede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i 
fremmed valuta, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser un-
der acontoskatteordningen. 
 
Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til po-
steringer direkte på egenkapitalen.  Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære 
resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. 
 
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. 
 
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 
anvendelse af det enkelte aktiv.  
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balanceda-
gens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt 
skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.   
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indreg-
nes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skat-
teforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 
 
Moderselskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat for-
deles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med re-
fusion vedrørende skattemæssige underskud).   
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Balancen 
Licensrettigheder 
Erhvervede immaterielle rettigheder i form af licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-
ninger. Licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 20 år. 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til 
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver 
omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn-
ninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutids-
værdien af de fremtidige leasingydelser.  
 
Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, så-
fremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.  
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. Der foretages lineære afskrivninger  baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-
der: 
 
Bygninger 50 år 
Produktionsanlæg og maskiner   5-25 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     3-10 år 
 
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger, distributionsomkost-
ninger og administrationsomkostninger.  
 
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-
sige værdi.  
 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det 
omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. 
 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), 
hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabs-
mæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af uafskrevet henholdsvis positiv og negativ koncerngoodwill og 
med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.  
 
I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af ureali-
serede koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning på henholdsvis koncern-
goodwill og negativ koncerngoodwill. 
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapi-
talandele, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. 
 
Ved køb af kapitalandele i tilknyttede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelsen ovenfor 
under koncernregnskab.  
 
Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 
lavere.  
 
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagel-
sesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter omkostninger til råva-
rer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger.  
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Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og 
af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt om-
kostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.  
 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-
skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgen-
de regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
 
I periodeafgrænsningsposter er indeholdt aktiveret merpris på nyindkøbt emballage. Merprisen er opgjort som 
forskellen mellem kostpris og emballagens pantværdi. Merprisen periodiseres over emballagens forventede 
brugstid. 
 
Udbytte 
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det fore-
slåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.  
 
Egne aktier 
Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier samt udbytte fra disse indregnes direkte på egenkapitalen 
under overført resultat. 
 
Gæld til kreditinstitutter 
Gæld til kreditinstitutter måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu 
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles gælden til amortiseret kostpris. Dette 
betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, 
indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive 
rentes metode. 
 
Leasingforpligtelser 
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og må-
les på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første ind-
regning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominel-
le værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel om-
kostning. 
 
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingpe-
rioden. 
 
Andre finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
 
Pengestrømsopgørelsen 
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, in-
vesteringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning. 
 
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, 
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. 
 



Bryggeriet  Vestfyen  |  35

 A/S Bryggeriet Vestfyen      

 

Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virk-
somheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle 
og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. 
 
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af mo-
derselskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle 
leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt betaling af udbytte. 
 
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. 
 
Hoved- og nøgletal 
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 
“Anbefalinger  & Nøgletal 2010”. 

 
Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 
 
   Indtjening før skat og Virksomhedens driftsmæssige 
EBITA-margin (%) = amortiseringer (EBITA) rentabilitet. 
   Nettoomsætning 
  
Afkast af investeret kapital  Indtjening før skat og Det afkast, som virksomheden 
inklusiv goodwill(%) = amortiseringer (EBITA) genererer af investorernes 
   Gennemsnitlig investeret kapital inklusiv goodwill midler. 
    
Nettoomsætning/Investeret   Virksomhedens kapitalintensi- 
kapital inklusiv goodwill = Nettoomsætning tet og effektivitet i anvendelse 
  Gennemsnitlig investeret kapital inklusiv goodwill af investeret kapital. 
 
 
Finansiel gearing = Nettorentebærende gæld Virksomhedens finansielle 
   Egenkapital gearing. 
 
    Virksomhedens forrentning  
Egenkapitalens = Periodens resultat eksklusiv minoriteter af den kapitel, som ejerne 
forrentning (%)   Gennemsnitlig egenkapital eksklusiv minoriteter har investeret i virksomheden. 
      

 
EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation) er defineret som driftsresultat tillagt årets afskrivninger 
på goodwill. 
 
Investeret kapital inklusiv goodwill er defineret som nettoarbejdskapital tillagt materielle og immaterielle an-
lægsaktiver samt akkumulerede afskrivninger på goodwill og fratrukket andre hensatte forpligtelser og øvrige 
langfristede driftsmæssige forpligtelser. Akkumulerede nedskrivninger af goodwill er ikke tillagt. 
 
Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætnings-
aktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Tilgodehavende og skyldig 
selskabsskat samt likvide beholdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen. 
 
Nettorentebærende gæld er defineret som rentebærende forpligtelser, herunder skyldig selskabsskat, fratruk-
ket rentebærende aktiver, herunder likvide beholdninger og tilgodehavende selskabsskat. 
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