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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 for Læsø Vand 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Læsø, den 27. april 2022

Direktion:

Folmer Hjorth Kristensen
Formand

Brian Winther
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejeren ; Læsø Vand AIS

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Læsø Vand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Års
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 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 International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. 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 årsregnskabs lovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Sæby, den 27. april 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Q
tat isor

MNE-nr. mne19688
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er produktion og distribution af drikkevand samt afledning og
rensning af spildevand. Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i året realiseret et overskud på 1.097 tkr. Dette beløb er positivt påvirket af en
ekstraordinær renteindtægt fra SKAT. Renteindtægten opstår i forbindelse med en afsluttet skattesag,
som selskabet har vundet.

Læsø Spildevand afd. har igangsat en større renovering af ledningsnettet, der efterhånden er af en
sådan beskaffenhed, at renovering og udskiftninger er nødvendig. Renoveringen og nødvendige
udskiftninger er påbegyndt uagtet, at Læsø Kommunes spildevandsplan ikke er opdateret med opgaven.
Spildevandsplanen for Læsø Kommune er fra 1977, og er ikke opdateret siden. Det er aftalt med Læsø
Kommune, at opgaven prioriteres, og der bliver udarbejdet en ny plan i 2022, således at Læsø
Spildevand afd. får et aktuelt arbejdsredskab. Læsø Spildevand afd. bidrager med viden og sparring i
forbindelse med opdateringen af spildevandsplanen.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selska
bets finansielle stilling.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

BRUTTOFORTJENESTE. .

Af- og nedskrivninger .

DRIFTSRESULTAT .

Finansielle indtægter .
Finansielle omkostninger .

RESULTAT FØR SKAT. .

Skat af årets resultat..................................................... 2

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

8

2021 2020
kr. kr.

141.255 3.238.317

-1.922.632 -1.789.724

-1.781.377 1.448.593

1.310.805 o
-88.618 -135.902

-559.190 1.312.691

1.656.040 o
1.096.850 1.312.691

Overført resultat. .

I ALT .

1.096.850

1.096.850

1.312.691

1.312.691



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note

Grunde og bygninger .
Infrastrukturan læg .
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .
Materielle anlægsaktiver............................................... 3

ANLÆGSAKTIVER .

Råvarer og hjælpematerialer .
Varebeholdninger .

Tilgodehavende hos forbrugerne .
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder .
Andre tilgodehavender .
Tilgodehavender. .

Likvider .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

9

2021 2020
kr. kr.

1.172.534 1.202.802
30.510.585 28.539.323

679.647 656.212
32.362.766 30.398.337

32.362.766 30.398.337

50.390 150.000
50.390 150.000

1.997.285 2.317.315
59.206 317.787

o 143.974
2.056.491 2.779.076

3.734.282 624.163

5.841.163 3.553.239

38.203.929 33.951.576

Aktiekapital. .
Overført overskud .

EGENKAPITAL .

Obligationslån. .
Gæld til tilknyttede virksomheder .
Langfristede gældsforpligtelser .

Gæld til realkreditinstitutter .
Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Gæld til tilknyttede virksomheder .
Anden gæld. .
Gæld til forbrugerne. .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Medarbejderforhold

1.000.000 1.000.000
28.012.405 26.915.554

29.012.405 27.915.554

1.352.397 1.731.985
2.218.438 2.633.594

4 3.570.835 4.365.579

379.587 376.603
933.655 577.857
710.595 25.827
432.852 362.156

3.164.000 328.000
5.620.689 1.670.443

9.191.524 6.036.022

38.203.929 33.951.576

5

6
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Aktiekapital
Overført
overskud I alt

Egenkapital 1. januar 2021................................................. 1.000.000 26.915.555 27.915.555

Forslag til resultatdisponering . 1.096.850 1.096.850

Egenkapital 31. december 2021........ ... . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . 1.000.000 28.012.405 29.012.405



NOTER
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Kostpris 1. januar 2021. .
Tilgang .
Kostpris 31. december 2021 .

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 .
Årets afskrivninger .
Af- og nedskrivninger 31. december 2021 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 ..

Grunde og
bygninger

1.511.358
o

1.511.358

308.556
30.268

338.824

1.172.534

2021 2020 Note
kr. kr.

1
42.679 89.014
45.939 46.888

88.618 135.902

2
-1.656.040 o

-1.656.040 o

3
Andre anlæg,

Infrastruktur- driftsmateriel og
anlæg inventar

43.654.196 728.069
3.792.561 94.500

47.446.757 822.569

15.114.873 71.857
1.821.299 71.065

16.936.172 142.922

30.510.585 679.647

Materielle anlægsaktiver

Skat af årets resultat
Regulering skat vedrørende tidligere år .

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder .
Finansielle omkostninger i øvrigt. .

Langfristede gældsforpligtelser
31/12 2021 Afdrag Restgæld 31/12 2020

gæld i alt næste år efter 5 år gæld i alt

Obligationslån...................................... 1.731.984 379.587 o 2.108.588
Gæld til tilknyttede virksomheder ............. 2.563.752 345.314 810.752 2.906.463

4.295.736 724.901 810.752 5.015.051

Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser
Læsø Vand A/S' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige forpligtelser i
henhold til lovgivningen indenfor drikkevands- og spildevandslevering.

Hæftelse i sambeskatningen
Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den
sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle
kildeskatter såsom udbytteskat mv.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Læsø
Forsyning A/S, der er administrationsselskab for sambeskatningen.

4

5



NOTER

Medarbejderforhold
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

2021
kr.

2020
kr.

12

Note

6
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Læsø Vand A/S for 2021 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 vand samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder.

Afregningsåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af vand indregnes derfor på basis af et
års levering og forbrug af vand i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsåret afslutning.

Årets over-/underdækning indgår som reguleringspost i nettoomsætningen og optages i balancen enten
som gæld eller tilgodehavende.

Produktions- og distributionsomkostninger
Produktions- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af vand, drift af
rensningsanlæg, ledninger, målere, lønninger og gager, vedligeholdelse og driftsledelse.

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

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
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, infrastrukturanlæg samt andre anlæg, 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.

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

Bygninger .
Infrastrukturanlæg .
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..

Brugstid Restværdi

30 - 75 år 0%
30 - 75 år 0%
3 - 1 O år 0%



14

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.

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

Desuden indregnes tilgodehavende hos forbrugerne, der opkræves i de kommende år.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatte
ordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis
omsætningsaktiver og gæld.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem
tidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatte
enhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens 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 bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.
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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.

Desuden indregnes gæld til forbrugerne, der tilbagebetales i de kommende år.


