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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 for Læsø Varme A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar · 31. december 2019. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Læsø, den 29. april2020 

Direktion: 

Han~~ 

Per Kjærsgàrd Bra 

~
Formand 

;,,_, (jL~ 
Thomas BKchJohansen Bo Lundholm Jensen 

Medarbejdervalgt 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

TU kapitalejeren ; Læsø Varme AIS 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Læsø Varme A/S for regnskabsåret 1. januar• 31. december 2019, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar· 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
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 årsregnskabet". 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens· 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års· 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 årsregnskabet. 

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: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 selskabets interne kontrol. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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 årsregnskabet 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 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 årsregn 
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke 
længere kan fortsætte driften. 

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

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet 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 årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 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 
henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Sæby, den 29. april 2020 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

å.f'-~c.,_.._? te al auge "6 
tsau rseret revisor 

MNE-nr. mne19688 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Selskabets væsentligste aktiviteter er at producere og distribuere fjernvarme til værkets forbrugere. 
Derudover kan selskabet levere serviceydelser i naturlig forbindelse med varmeforsyning. Forsynings 
området fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende varmeforsyningslovgivning. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Selskabet har i indeværende år foretaget kapitalnedsættelse med 1.000 tkr. til kurs 100 til dækning af 
underskud. Selskabet har efterfølgende forhøjet selskabskapital med nom. 400 tkr. til kurs 105. 
Kapitalforhøjelsen er foretaget kontant. 

Der er i indeværende år afholdt 22 tkr. omkostninger i forbindelse med kapitalnedsættelse og - 
forhøjelse. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 2019 2018 
kr. kr. 

BRUTTOFORT JEN ESTE. . 749.859 753.777 

Af- og nedskrivninger. . -716.316 -712.186 

DRIFTSRESULTAT . 33.543 41.591 

Finansielle indtægter..................................................... 1 4.786 712 
Finansielle omkostninger................................................ 2 -38.329 -42.303 

RESULTAT FØR SKAT. . o o 
Skat af årets resultat . o o 
ÅRETS RESULTAT . o o 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 2019 2018 
kr. kr. 

Grunde og bygninger . 1.489.855 1.750.999 
Produktionsanlæg og gadeledninger. . 2.173.900 2.425.856 
Driftsmateriel og inventar . 470.890 508.986 
Materielle anlægsaktiver............................................... 3 4.134.645 4.685.841 

ANLÆGSAKTIVER . 4.134.645 4.685.841 

Tilgodehavender fra salg . 583.087 1.187.693 
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder . 902.349 689.889 
Andre tilgodehavender . 284.031 o 
Tilgodehavender. . 1.769.467 1.877.582 

Likvider . 346.235 346.547 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 2.115.702 2.224.129 

AKTIVER . 6.250.347 6.909.970 

PASSIVER 

Aktiekapital. . 400.000 1.000.000 
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger . 3.692.089 4.225.192 
Overført overskud . 20.000 -1.000.000 

EGENKAPITAL . 4 4.112.089 4.225.192 

Kreditinstitutter . 969.686 1.087.065 
Langfristede gældsforpligtelser . 5 969.686 1.087.065 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser . 5 117.378 114.769 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 645.905 785.328 
Gæld til tilknyttede virksomheder . 128.750 o 
Anden gæld. . 170.237 225.213 
Overdækning . 106.302 472.403 
Kortfristede gældsforpligtelser . 1.168.572 1.597.713 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 2.138.258 2.684.778 

PASSIVER . 6.250.347 6.909.970 

Eventualposter mv. 6 

Afstemning mellem årsregnskabsloven og 
varmeforsyningsloven 7 

Medarbejderforhold 8 
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NOTER 

2019 2018 Note 
kr. kr. 

Finansielle indtægter 1 
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder . 5.157 712 
Finansielle indtægter i øvrigt . -371 o 

4.786 712 

Finansielle omkostninger 2 
Finansielle omkostninger i øvrigt. . 38.329 42.303 

38.329 42.303 

Materielle an lægsaktiver 3 
Produktions- 

Grunde og anlæg og Driftsmateriel og 
bygninger gadeledninger inventar 

Kostpris 1. januar 2019 . 4.101.287 6.095.189 561.447 
Tilgang . o 165.120 o 
Kostpris 31. december 2019 .. 4.101.287 6.260.309 561.447 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 . 2.350.288 3.669.333 52.461 
Årets afskrivninger . 261.144 417.076 38.096 
Af- og nedskrivninger 31. december 2019 . 2.611.432 4.086.409 90.557 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 .. 1.489.855 2.173.900 470.890 

Egenkapital 4 

Tidsmæssige 
forskelle i 
forbruger- Overført 

Aktiekapital betalinger overskud I alt 

Egenkapital 1. januar 2019 ...................... 1.000.000 4.225.192 -1.000.000 4.225.192 
Kapitalforhøjelse .................................. 400.000 400.000 
Kapitalnedsættelse ............................... -1.000.000 1.000.000 
Andre reguleringer ................................ -533.103 -533.103 
Overførsel til/fra andre poster ................. 20.000 20.000 

Egenkapital 31. december 2019 .............. 400.000 3.692.089 20.000 4.112.089 

Langfristede gældsforpligtelser 5 
31/12 2019 Afdrag Restgæld 31/12 2018 Kortfristet 

gæld i alt næste år efter 5 år gæld i alt del primo 

Kredi ti nsti tutter ................... 1.087.064 117.378 472.886 1.201.834 114.769 

1.087.064 117.378 472.886 1.201.834 114. 769 

Eventualposter mv. 6 
Læsø Varme A/S· eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige forpligtelser. 
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NOTER 

2019 2018 Note 
kr. kr. 

Afstemning mellem årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven 7 
Årets resultat før skat. . o o 
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger . -533.103 -597.893 
Årets over- I underdækning . -366.101 68.059 
Årets resultat før årsreguleringer . -899.204 -529.834 
Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger . 716.316 712.186 
Afskrivninger indregnet i varmeprisen jf. varmeforsyningsloven. ·183.213 -154.293 
Tilbageførsel regnskabsmæssig afskrivning debitorer . o 40.000 

Årets over-funderdækning(+ = overdækning) . -366.101 68.059 

Medarbejderforhold 8 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 
1 (2018: 1) 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Læsø Varme A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabs 
lovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C og 
med tilpasninger efter varmeforsyningsloven. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

"HVILE I SIG SELV"-PRINCIPPET 

Over- og underdækninger 
Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv"- pnncip i henhold til varmeforsyningsloven. 
Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som forskellen mellem omkostningerne 
og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven, skal tilbageføres eller kan opkræves hos 
forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i 
nettoomsætningen. Den akkumulerende over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er 
udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller 
tilgodehavender. 

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger 
Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold 
til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes 
finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets forventede 
brugstid. 

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. 
Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og 
henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen. Da bestyrelsen 
ikke forventer større beløb anvendt til nyinvesteringer inden for de kommende 5 år, er der ultimo 
indeværende regnskabsår i alt henlagt O kr. til ovennævnte formål. 

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en 
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, der vil 
udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under hensatte forpligtelser. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder. 

Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et 
års levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelserne på tidspunkt for regnskabsårets 
afslutning. 

Årets over-/underdækning opgjort efter Varmeforsyningslovens regler indgår som en reguleringspost til 
nettoomsætningen. 

Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. 
Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, 
lokaler, tab på debitorer mv. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og 
godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Skat 
Selskabet er ikke skattepligtigt. 

Årets resultat 
I henhold til "Lov om varmeforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger 
samt en forrentning af indskudskapitalen. Selskabets resultat vil efter indregning af over- eller 
underdækning altid udgøre O kr. 

Selskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen. 

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede 
indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen 
enten som gæld til eller tilgodehavender hos forbrugerne. I det efterfølgende år indgår beløbet i 
varmeprisdannelsen. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og gadeledninger samt driftsmateriel og inventar måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen 
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte 
produktionsomkostninger. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdi: 

Brugstid Restværdi 

Bygninger . 20-30 år 0% 
Produktionsanlæg og gadeledninger . 20-30 år 0% 
Driftsmateriel og inventar . 10 år 0% 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på 
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

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. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte 
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen 
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi. 




