ÅRSRAPPORT 2019-20
Stamoplysninger

I/S Avernakø Vindmøllelaug af 1988
CVR 12262906
Bestyrelse
Formand Poul Banke
Sekretær Jens Borg Jensen
Kasserer Hans Stig Nielsen
Bestyrelsesmedlem Jens-Christian Nielsen
Bestyrelsesmedlem Flemming Christensen

Folkevalgte revisorer
Anne Grete Petersen
Erik Stouman

Forventes godkendt på vindmøllelaugets generalforsamling, der er udsat indtil videre.
Der er forsamlingsforbud på max. 10 personer pga. Corona.

Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for ”I/S Avernakø Vindmøllelaug”
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vindmøllelaugets
vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vindmøllelaugets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet for regnskabsåret
1. oktober 2019 – 30. september 2020.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af vindmøllelaugets finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Avernakø, den

Bestyrelsen:
___________________________

____________________________

Formand Poul Banke

Sekretær Jens Borg Jensen

___________________________

_____________________________

Kasserer Hans Stig Nielsen

Bestyrelsesmedlem Jens-Christian Nielsen

____________________________
Bestyrelsesmedlem Flemming Christensen
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Folkevalgte revisorers påtegning
Som folkevalgte revisorer for ”I/S Avernakø Vindmøllelaug af 1988” har vi revideret årsregnskabet
for 1. oktober 2019 – 30. september 2020.
Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den
økonomiske stilling samt resultat.

Avernakø, den

______________________________
Anne Grete Petersen
Folkevalgt revisor

___________________________
Erik Stouman
Folkevalgt revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for ”I/S Avernakø Vindmøllelaug af 1988” er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vindmøllelaugets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vindmøllelaugets aktiviteter for
regnskabsperioden.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vindmøllelaugets aktiviteter i det forløbne
regnskabsår.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller
omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.

Balancen
Materielle anlægsaktiver.
Vindmølle og brugsret på jord måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Vindmølle:
10 år
Brugsret jord:
30 år
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af tab.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til nedtagningsforpligtelse på vindmøllen
enten ved jordlejekontraktens ophør eller når vindmøllen ophører. Hensatte forpligtelser
indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse,
og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske
ressourcer.

4

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af
forpligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Resultatopgørelse
2019/2020
Indtægter:
El salg - 756.063/761.202 kWt
Efterbetaling 0,6/0,4 øre/kWt
El salg, i alt
Anden indtægt
Leje af antenneplads, Ø-net
Anden indtægt i alt

2018/2019

103.833
4.583
108.416

192.558
2.806
195.364

800
800

800
800

109.216

196.164

1.055
8.293
788
23.761
28.808
0
62.706

1.042
7.413
766
18.071
6.830
74
34.196

540
254
794

316
344
660

3.357
2.020
433
5.810

3.427
1.920
1.120
6.467

Udgifter i alt

69.310

41.323

Resultat af primær drift
Renter
Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Årets resultat

39.907
115
40.022
0
40.022

154.842
41
154.883
0
154.883

Indtægter i alt
Udgifter:
El-køb
Forsikring
Telefon i møllen
Service
Reparationer
Diverse ved møllen
Omkostninger ved mølledrift, i alt
Porto, gebyrer
papir, kuverter
Administrationsomkostninger, i alt
Kontingenter
Generalforsamling
Kursus og mødedeltagelse
Diverse omkostninger, i alt
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BALANCE
2019/2020 2018/2019
AKTIVER
Omsætningsformue
Arbejdernes Landsbank, opsparing
Arbejdernes Landsbank, drift
El salg, til gode
moms, til gode

Anlægsformue
Vindmølle
Brugsret, saldo
DV Energiselskab amba
Aktiver, i alt

357.209
76.954
5.507
10.980
450.650

457.094
29.370
13.124

0
0
1.000
1.000
451.650

0
0
1.000
1.000
505.253

17.566
36.009
41.600
95.175

147.200
147.200

150.000

150.000

208.053

200.371

40.022
-41.600
206.475
451.650

154.883
-147.200
208.053
505.253

450.650
-95.175
-150.000

504.253
-147.200
-150.000

205.475

207.053

4.665

504.253

PASSIVER
Kortfristet gæld
WindTurbs service 1/9 - kreditnota inkl. moms
WindTurbs, gearophæng 8/9 inkl. moms

Udbytte (65 kr pr andel)

Hensat nedtagningsforpligtelse
Egenkapital
saldo forrige år
resultat
Afsat til udbytte
Passiver, i alt
Arbejdskapital
Omsætningsformue
Fremmedkapital
Hensat nedtagningsforpligtelse
pr 1/10-2020
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Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020
Skattemæssige værdier pr. andel
Indtægter
Driftsudgifter
Resultat før renter og afskrivninger
Renteindtægt
Afskrivninger

171
-108
62
0
0

Resultat pr andel

63

Øvrige værdier pr. andel
Opr. afskr.grundlag

2736

Andel aktiver

706

Andel gæld

149

Andel formue før udlodning

388

Salg af el pr andel

169

Elproduktion kWh

1181
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