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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Direktion: 

Bestyrelse: 

Per Kjærsgård Bragt 
Formand 

~ 

/4~~ Thomas irch Johansen 
Forbrugerrepræsentant Medarbejderrepræsentant 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til kapitalejeren i Læsø Varme AIS 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Læsø Varme A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 
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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisten 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 i 
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 8. maj 2018 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
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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. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selska 
bets finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

BRUTTOFORT JEN ESTE. . 

Af- og nedskrivninger . 

DRIFTSRESULTAT . 

Finansielle indtægter..................................................... 1 
Finansielle omkostninger................................................ 2 

RESULTAT FØR SKAT . 

Skat af årets resultat . 

ÅRETS RESULTAT . 

Overført resultat . 

I ALT . 

2017 2016 
kr. kr. 

201.420 552.326 

-688.123 -674.424 

-486.703 -122.098 

2.175 8.155 
-45.803 -40.625 

-530.331 -154.568 

o o 
-530.331 -154.568 

-530.331 

-530.331 

-154.568 

-154.568 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Grunde og bygninger . 
Produktionsanlæg og gadeledninger . 
Driftsmateriel og inventar . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 3 

ANLÆGSAKTIVER . 

Tilgodehavender fra salg . 
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder . 
Andre tilgodehavender . 
Underdækning . 
Tilgodehavender. . 

Likvider . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Aktiekapital. . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL . 

Kreditinstitutter . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser .. 
Gæld til tilknyttede virksomheder . 
Anden gæld. . 
Overdækning . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

2017 2016 
kr. kr. 

1.940.884 2.202.027 
2.838.802 3.251.750 

547.082 19.667 
5.326. 768 5.473.444 

5.326. 768 5.473.444 

774.405 1.093.270 
o 44.891 

156.637 o 
o 338. 781 

931.042 1.476.942 

1.285.956 433.313 

2.216.998 1.910.255 

7.543.766 7.383.699 

Eventualposter mv. 

Medarbejderforhold 

1.000.000 1.000.000 
3.823.085 4.353.416 

4 4.823.085 5.353.416 

1.201.833 1.314.052 
5 1.201.833 1.314.052 

5 112.219 109.725 
883.091 492.207 

2.263 o 
116.931 114.299 
404.344 o 

1.518.848 716.231 

2. 720.681 2.030.283 

7.543.766 7.383.699 

6 

7 
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NOTER 

2017 
kr. 

Finansielle indtægter 
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder....................... 2.175 
Finansielle indtægter i øvrigt........................................... O 

2.175 

Finansielle omkostninger 
Finansielle omkostninger i øvrigt. . 45.803 

45.803 

Materielle anlægsaktiver 

2016 Note 
kr. 

1 
8.152 

3 

8.155 

2 
40.625 

40.625 

3 
Grunde og Produktionsanlæg Driftsmateriel og 
bygninger og gadeledninger 

Kostpris 1. januar 2017 . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2017 .. 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 .. 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 .. 

Egenkapital 

4.030.028 6.095.189 
o o 

4.030.028 6.095.189 

1.828.001 2.843.439 
261.143 412.948 

2.089.144 3.256.387 

1.940.884 2.838.802 

Aktiekapital 

Egenkapital 1. januar 2017.......... .. 1.000.000 
Forslag til årets resultatdisponering . 

4.353.416 
-530.331 

inventar 

20.000 
541.447 
561.447 

333 
14.032 
14.365 

547.082 

4 

Overført 
overskud 1 alt 

5.353.416 
-530.331 

Egenkapital 31. december 2017 1.000.000 3.823.085 4.823.085 

Langfristede gældsforpligtelser 5 
1/1 2017 31/12 2017 Afdrag Restgæld 
gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år 

Kreditinstitutter ....................... 1.423.777 1.314.052 112.219 726.868 

1.423. 777 1.314.052 112.219 726.868 

Eventualposter mv. 
Læsø Varme A/S' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige forpligtelser. 

6 
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NOTER 

Note 

Medarbejderforhold 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 
1 (2016: 1) 

7 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Læsø Varme A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabs 
lovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

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. 

Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opna arets 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. 

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

Skat 
Selskabet er ikke skattepligtigt. 

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: 

Bygninger . 
Produktionsanlæg og gadeledninger . 
Driftsmateriel og inventar . 

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. 

Brugstid Restværdi 

20-30 år 0% 
20-30 år 0% 

10 år 0% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

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. 

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

Over- og underdækninger 
Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til varmeforsyningsloven. 
Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter 
varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos 
forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor 
som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller 
underdækning efter varmeforsyningslovens regler er et udtryk for et mellemværende med forbrugeren 
og indregnes i balancen under hensættelser eller tilgodehavender. 

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. 


