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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for Lynettens Vindkraft I/S for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2018.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af årets resultat.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. februar 2019.

_______________________
Jens Anker Hansen

_______________________
Hans Christian Sørensen

_______________________
Alena Løvenfeldt

_______________________
Sussanne Blegaa
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til interessenterne i Lynettens Vindkraft I/S.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lynettens Vindkraft I/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 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
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for 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
årsregnskabet 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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:


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.



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 årsregnskabet 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 den øverste ledelse 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.
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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.

Borup, den 20. februar 2019
Skovbo Revision ApS
CVR-nr. 10 29 04 30

Per Kristiansen
Registreret Revisor
mne753
Medlem af FSR – Danske Revisorer
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING

Beretning Lynetten 2018

I 2018 opnåede vi en indtjening fra el-salget på 1.036.472 kr. Dertil kan lægges manglende
afregning for 2017 på godt 12.000 kr. samt honorar for fremvisning af møllerne på 31.000 kr.
(omfatter bl.a. kompensation for produktionstab ved opstigning i møllerne). Samlet betyder dette,
at vi har opnået en omsætning på 1.079.885 kr., hvilket er 34% over budgetteret. Dette skyldes
den stigende el-pris, for produktionen har været mindre end budget, dels som følge af et dårligt
vindår (88%) og dels fordi mølle 4 ikke har produceret siden begyndelsen af oktober. Elprisen har
været på ca. 30,4 øre/kWh, hvor vi budgetterede med 20 øre/kWh.
På omkostningssiden kan vi konstatere en glædelig udvikling, idet omkostningerne er 8% under
budgettet på 425.000 kr. Den væsentligste årsag er, at vi ikke har haft større uheld, - før mølle 4
gik i stå.
Også på den administrative side har det været muligt at holde omkostningerne under budgettet.
Resultatet før afskrivninger bliver derfor på 704.410 kr. mod et budget på 241.000 kr.
Til det kommende interessentskabsmøde indstiller ledelsen en samlet udbetaling på 75 kr. pr.
andel for 2018.
Hændelser efter regnskabsåret:
Ledelsen har i begyndelsen af februar forhandlet en aftale om salg af møllerne på plads. Aftalen
fremlægges for det kommende Interessentskabsmøde.
Budget for år 2019

Vi har valgt at justere budgettet for 2019 i forhold til 2018, idet driftsomkostningerne er øget med
de forventede omkostninger på ca. ½ mil. kr. til udskiftning af lejet i mølle 4. Desuden har vi
opjusteret den forventede el-pris fra 20 øre/kWh til 25 øre/kWh. Den forventet produktion er
nedsat fra 4,0 MWh til 3,7 mil. kWh , da mølle 4 først kommer i produktion den 8. februar 2019.
Også på omkostningssiden fastholder vi en konservativ tilgang idet vi budgetterer med
driftsomkostninger på 875.000 kr. og administrationsomkostninger på 143.000 kr. Årsagen er som
i tidligere år det forhold, at vores møller nu har en alder, hvor vi kan imødese stigende
omkostninger til vedligeholdelse og reparationer. Omkostningen til udskiftning af lejet i mølle 4
er sat til 450.000 kr.
Samlet giver ovenstående forventninger til indtægter og omkostninger et budgetteret underskud
før afskrivninger på 72.000 kr. Vi har valgt i budgettet at tage ca. 432.000 kr. fra reserverne for
at kunne udbetale 100 kr./andel. Det vil naturligvis være helt afgørende for denne udbetaling,
hvordan møllernes tilstand er ved årets udgang.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, klasse A, tilpasset interessentskabets
særlige forhold.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når der er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
interessentskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsregnskabet aflægges og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.

Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter vedligeholdelse, service og øvrige omkostninger til møllernes drift.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter
administrationsomkostninger.

forsikringer,

kontorhold,

revisionshonorar

og

øvrige

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer.
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Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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 en vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Vindmøller

20 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse 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 afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Andelsbeviser er indregnet til anskaffelsessummen.
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RESULTATOPGØRELSE
2018

2017

Note
1.

Nettoomsætning

2.

Driftsomkostninger

1.079.885
-

Bruttoresultat i alt ....................................................
3.

Administrationsomkostninger

4.

-

808.458
-

Resultat før finansielle poster .................................

271.427

849.682

104.048

364.768
484.914

-

113.814

704.410

371.100

1.348

1.658

705.758

372.758

Hensat til vedligeholdelse

0

0

Overført fra hensat til vedligeholdelse

0

0

705.758

372.758

Overført fra tidligere år
Årets resultat

-15.895.538
705.758

-15.548.296
372.758

Til disposition ...........................................................

-15.189.780

-15.175.538

Udbytte til interessenterne
Regulering vedrørende tidligere år
Overførsel til næste år

270.000
0
-15.459.780

720.000
0
-15.895.538

Fordelt .......................................................................

-15.189.780

-15.175.538

Andre renteindtægter og lignende indtægter
Resultat før ekstraordinære poster ........................

ÅRETS RESULTAT ................................................

Resultatdisponering.

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering:
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BALANCE PR. 31. DECEMBER
2018

2017

Note
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER

5.
5.
5.
5.
5.

Materielle anlægsaktiver
Møller
Fundament
Transformatorer
Byggeudgifter
Etablering af møllelaug

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Materielle anlægsaktiver i alt ..................................

0

0

Finansielle anlægsaktiver
Andelskapital, DV-Energi

12.000

12.000

Finansielle anlægsaktiver i alt .................................

12.000

12.000

Anlægsaktiver i alt ...................................................

12.000

12.000

Tilgodehavender
Tilgodehavende for salg og tjenesteydelser
Tilgode, el salg for december (excl. moms)
Tilgodehavende moms
Periodeafgrænsningsposter

1.150
101.613
32.208
76.662

4.800
77.598
41.614
100.939

Tilgodehavender i alt ...............................................

211.633

224.951

Likvide beholdninger ...............................................

1.760.532

1.327.681

Omsætningsaktiver i alt ...........................................

1.972.165

1.552.632

AKTIVER I ALT .....................................................

1.984.165

1.564.632

OMSÆTNINGSAKTIVER

9.

6.
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BALANCE PR. 31. DECEMBER
2018

2017

16.200.000
-15.459.780

16.200.000
-15.895.538

Egenkapital i alt........................................................

740.220

304.462

HENSÆTTELSER
Hensættelse til vedligeholdelse, saldo 1. januar
Anvendt af hensættelserne
Årets hensættelse

944.000
0
0

944.000
0
0

Hensættelser i alt ......................................................

944.000

944.000

KORTFRISTET GÆLD
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige udbytter
Skyldige omkostninger

9.040
281.055
9.850

19.277
289.893
7.000

Kortfristet gæld i alt.................................................

299.945

316.170

Gæld i alt ...................................................................

299.945

316.170

PASSIVER I ALT ....................................................

1.984.165

1.564.632

Note
PASSIVER

7.

EGENKAPITAL
Interessentskabskapital
Overført resultat

GÆLD

8.

10.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
2018
1.

2.

3.

Omsætning:
Elsalg
Produktionstabsdækning ved fremvisning
Regulering tidligere år

1.036.472
31.150
12.263

790.364
39.098
20.220

Omsætning i alt ........................................................

1.079.885

849.682

Driftsomkostninger:
Vedligeholdelse og reparationer
Service
Drift, el m.m.
By og havn
Kørsel
Honorar, fremvisning og tilsyn møller

40.152
147.927
21.000
25.073
0
37.275

201.177
101.067
19.409
0
515
42.600

Driftsomkostninger i alt ...........................................

271.427

364.768

351
15.800
2.438
1.850
1.661
65.409
6.738
10.474
0
675
2

0
12.904
9.709
6.798
6.532
64.421
5.631
10.294
0
2.475
0

Administrationsomkostninger:
Kontorhold
Honorar, bogføring
Porto og gebyrer
Bestyrelsesomkostninger, møder
Telefon og internet
Forsikringer
Revision incl. regulering afsat honorar
Kontingenter
Gaver & blomster
Gebyrindtægt ved udlodning
Differencer

-

Administrationsomkostninger i alt .........................

4.

2017

-

104.048

113.814

Renteindtægter og lignende indtægter:
Arbejdernes Landsbank

1.348

1.658

Renteindtægter og lignende indtægter i alt ...........

1.348

1.658
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5.

2018

2017

Møller:
Anskaffelsessum primo
Tilgang i året

12.250.966
0

12.250.966
0

Anskaffelsessum i alt ................................................

12.250.966

12.250.966

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger

12.250.966
0

12.250.966
0

Afskrivninger i alt ....................................................

12.250.966

12.250.966

Bogført værdi ultimo................................................

0

0

Fundament:
Anskaffelsessum primo
Tilgang i året

2.738.103
0

2.738.103
0

Anskaffelsessum i alt ................................................

2.738.103

2.738.103

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger

2.738.103
0

2.738.103
0

Afskrivninger i alt ....................................................

2.738.103

2.738.103

Bogført værdi ultimo................................................

0

0

Anlægsaktiver:
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5.

2018

2017

Transformator:
Anskaffelsessum primo
Tilgang i året

920.000
0

920.000
0

Anskaffelsessum i alt ................................................

920.000

920.000

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger

920.000
0

920.000
0

Afskrivninger i alt ....................................................

920.000

920.000

Bogført værdi ultimo................................................

0

0

Byggeudgifter:
Anskaffelsessum primo
Tilgang i året

470.537
0

470.537
0

Anskaffelsessum i alt ................................................

470.537

470.537

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger

470.537
0

470.537
0

Afskrivninger i alt ....................................................

470.537

470.537

Bogført værdi ultimo................................................

0

0

Etablering af laug:
Anskaffelsessum primo
Tilgang i året

262.158
0

262.158
0

Anskaffelsessum i alt ................................................

262.158

262.158

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger

262.158
0

262.158
0

Afskrivninger i alt ....................................................

262.158

262.158

Bogført værdi ultimo................................................

0

0

Anlægsaktiver (fortsat):
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2018
6.

7.

8.

9.

10.

2017

Likvide beholdninger:
Arbejdernes Landsbank

1.327.681

1.327.681

Likvide beholdninger i alt .......................................

1.327.681

1.327.681

Interessentskabskapital:
Indskudt 3.600 andele á 4.500

16.200.000

16.200.000

Interessentskabskapital ultimo ...............................

16.200.000

16.200.000

Skyldigt udbytte:
Afsat udbytte for regnskabsåret
A/conto udbetalt udbytte for regnskabsåret
Skyldigt vedrørende tidligere år

270.000
0
11.055

720.000
450.000
19.893

Skyldige udbytter i alt ..............................................

281.055

-

289.893

Moms:
Saldo 1/1
Udgående afgift
Indgående afgift
Elafgift
Afregnet i året

-

41.614
0
64.828
14.913
89.147

-

37.119
5.922
99.913
13.141
108.559

Moms pr. 31. december ...........................................

-

32.208

-

41.614

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser:
Ingen, ud over de i årsregnskabet anførte.
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Lynettens Vindkraft I/S
Oplysninger til brug for udfyldelse af selvangivelse for 2018

Der kan vælges imellem 2 principper:
A.

B.

Indtægt ved salg af strøm indtil kr. 7.000 beskattes ikke. Salg herover medregnes med 60 %
i den skattepligtige personlige indkomst. Renteindtægter er ikke skattepligtige.
Nye solcelleanlæg kan også indgå i denne ordning (den skematiske opgørelse).
Samtlige indtægter og udgifter (herunder afskrivninger) medtages.

Valget af metode A er bindende, og gælder også for eventuelle fremtidige vindmølleanskaffelser.

Nøgletal til metode A:
El-salg pr. andel

300

Nøgletal til metode B:
Ved denne metode opgøres indkomst og fradrag som erhvervsmæssig indkomst
Idet der er mere end 10 personer og selskaber, der opgør indkomst og fradrag fra lauget som
erhvervsmæssig indkomst, er de omfattet af anpartsreglerne i Personskattelovens § 4 st. 1 nr.
10 med deraf følgende begrænsning i underskudsmodregning m.m., samt pligt til at følge det
fælles skatteregnskab i henhold til ligningslovens § 29.
Nedenstående opgørelse er udarbejdet som et fælles skatteregnskab

Overskud før renter og afskrivninger pr. andel

Driftsmidler
Saldo 1. januar 2018
Skattemæssige afskrivninger, 25 %
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-

Saldo ultimo

35.043
8.760
26.282

Skattemæssige afskrivninger pr. andel

-

Renteindtægt pr. andel

7

0

Skattemæssigt resultat pr. andel, kapitalindkomst,
(alm. eller udvidet selvangivelse, punkt 35)

15

189

