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HJERTET I ELFORSYNINGEN

Hjertet i elforsyningen
Fire 60/10 kV transformatorstationer udgør tilsam-
men hjertet i den langelandske elforsyning. Det er 
her, øen modtager strøm udefra, og her strømmen fra 
de nuværende 51 vindmøller samles og sendes videre 
ud til forbrugerne.

I princippet dækker møllestrømmen så rigeligt 
langelændernes forbrug, og i perioder producerer 
møllerne så megen strøm, at øen ligefrem eksporterer 
el. Men når det er vindstille, eller vinden er meget 
svag, kan vindmøllerne ikke alene klare efterspørgslen.

Den første 60/10 kV transformatorstation blev 
anlagt i Møllemose uden for Rudkøbing i 1956, da 
Fynsværket havde overtaget den samlede leverance af 
el til Langeland. Strømmen blev ført gennem et kabel 
fra Tåsinge via Siø.

Indtil 1953 blev stort set alt den strøm, som blev 
brugt på Langeland, produceret på Langelands Elek-
tricitetsværk i Rudkøbing, der dog blev suppleret med 
en 10 kV luftledning fra Svendborg i 1946.

Men det var ikke nok til at imødekomme det sti-
gende forbrug, og der var også et udtalt ønske om 
et reservekabel af hensyn til forsyningssikkerheden. 
Løsningen blev, efter nogen diskussion, et kabel fra 
Sønderjylland, som blev trukket via Ærø til Ristinge 
Hale. Det skete i 1964.

Luftledningen blev trukket til Møllemose via Tryg-
gelev, hvor der få år senere blev anlagt en transforma-
torstation til sikring af forsyningen på Sydlangeland. 
Anlægget i Tryggelev blev i øvrigt om-/nybygget i 
2009, hvor teknikken kom under tag.

Næste skud på stammen var transformatorstationen 

i Fæbæk. Den blev indviet i 1979 og ombygget i 2010 
i forbindelse med opførelse af de tre store vindmøller 
i Lejbølle. Den udenøs strøm kommer fra Skårup via 
et syv kilometer langt søkabel.

Behovet for Fæbæk-stationen skyldtes især det boom 
i sommerhusbyggeriet, som fandt sted på Nordlan-
geland i 1970erne.

Den sidste transformatorstation blev indviet på 
Strandlystvej i Rudkøbing i 1988. Den skulle garantere 
forsyningssikkerheden i den gamle købstad og stabil 
elforsyning til de nye boligområder, der skød op i 
udkanten af byen.

Stationerne i Fæbæk og Tryggelev kan fjernbetjenes 
fra hovedkvarteret på Spodsbjergvej, og en tilsvarende 
automatisering er under forberedelse for de to andre 
anlæg.

Vel er de fire transformatorstationer hjertet i elfor-
syningen, men nettet er langt mere finmasket. Fra 
de fire store anlæg er trukket 10 kV-kabler til knap 
500 mindre transformatorer, hvorfra strømmen, nu 
med husholdningsstyrke, sendes videre til omkring 
5000 mindre kabelskabe. Det er fra dem, strømmen 
trækkes ud til forbrugerne.

Det er elselskabet EnergiFyn, som ejer og driver 
60 kV-nettet. Det er synligt i landskabet i form af en 
cirka 40 kilometer lang række af højspændingsmaster.

Resten af ledningsnettet tilhører LEF NET A/S. 
Det omfatter omkring 960 kilometer kabler, som 
alle er gravet ned. Kabellægningen blev afsluttet for 
et par år siden. Det er ikke ensbetydende med, at 
ledningsnettet er vedligeholdelsesfrit, men risikoen 
for stormskader er minimeret. 
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Bestyrelsesformand 
Jens Oldenbjerg

XXX
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LEF VIL SIKRE FORMUEN

LEF vil sikre formuen
På et møde 2. februar 2015 tog LEFs bestyrelse endelig 
beslutning om selskabets eventuelle engagement i 
etablering af bredbåndsnet på Langeland. Konklu-
sionen blev, at LEF ikke vil involvere sig i projektet, 
hverken som investor eller operatør.

Det skønnes, at et bredbåndsnet, skal nå ud i alle 
ender og kroge af Langeland, vil koste mindst 200 
millioner kroner.

- I forhold til det antal forbrugere, der er, og uden 
garanti for, at alle vil være med, hænger økonomien 
ikke sammen, siger LEFs formand, Jens Oldenbjerg. 
Det er dyrt at levere bredbånd til yderkanterne, hvor 
det især kniber, og hvor der kun er få til at betale. 
Med en så stor investering ville vi risikere at sætte 
LEFs formue over styr.

-Vi er et lille selskab, men med vores formue har vi 
en god ballast, så vi fortsat kan levere el til en pris, der 
er blandt landets billigste, og bevare de nuværende 17 
arbejdspladser. Vi vil ikke risikere selvstændigheden 
ved at engagere os i bredbåndsnettet.

LEF vil derimod gerne stille tomme rør til rådighed 
for TDC, eller hvem der ellers vil etablere bredbånds-
net på Langeland.

LEF har omkring 42 kilometer tomme rør at byde 
ind med. De blev lagt ned i forbindelse med kabel-
lægningen af elnettet netop med henblik på fremtidige 
fiberforbindelser. Men man begyndte først at lægge 
tomme rør i 2006.

-Vi skulle være startet allerede i 1980erne, da vi 
begyndte at kabellægge, siger direktør Kim Hen-
ning Hansen, men det var der ingen, der tænkte på 
dengang.

Lige siden LEF med lidt held og masser af is i 
maven blev mangemillonær gennem salget af sine EL-
SAM- aktier, har der været mange forslag til, hvordan 
selskabet kunne investere pengene. Et af buddene har 
været optimalt bredbåndsnet til alle langelændere.

LEF er ganske rigtigt et velkonsolideret selskab 
med en egenkapital på omkring 350 millioner kroner, 
men en væsentlig del af formuen er bundet i anlæg 
og i elnettet. Den likvide kapital og porteføljen af 
værdipapirer beløber sig til cirka 190 millioner. Mange 
penge, javist, men ikke nok til, at LEF vil investere i 
bredbåndsnet, som vil sluge hele den frie kapital og 
yderligere kræve optagelse af lån.

TDC har i dag et bredbåndsnet på langs ad øen, 
der dækker omkring 75 procent af erhvervskunderne. 
Problemet er de tyndtbefolkede yderområder, og Jens 
Oldenbjerg er tilbøjelig til at mene, at det må være en 
statsopgave at løse bredbåndsproblematikken.

Derimod vil LEF gerne investere i vindmøller og 
andre former for grøn energi på betingelse af, at pro-
jekterne bygger på en sund økonomi og med mulighed 
for et fornuftigt afkast. Men det forudsætter, at der 
ligger et projekt på bordet, for LEF vil ikke selv være 
projektansvarlig, ligesom bestyrelsen har besluttet ikke 
at ville forsøge at påvirke planprocessen for vindmøl-
ler på Langeland.

-Det vil være et gode for langelænderne at få flere 
vindmøller, og jeg tror, vindkraften vil få stor indfly-
delse på energiforsyningen i hvert fald de næste 100 
år, siger Jens Oldenbjerg.

 -Vi vil gerne være med, men planlægning og pro-
jektering overlader vi til andre.

Langelands Elforsyning er allerede involveret i to 
af de tre store vindmøller ved Lejbølle. Den ene ejes 
100 procent af LEF, i den anden er ejerandelen 54,5 
procent, og selskabet har haft gode erfaringer med 
den investering.

- Der er i hvert fald ikke tale om en tabsgivende 
forretning, konstaterer direktør og formand sam-
stemmende.



XXX

Direktør  
Kim Henning Hansen
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NY BETALINGSMODEL

Ny betalingsmodel
Fra 1. april 2016 ændres formen for betaling af el. 
Det bliver ikke mærkbart for de elkunder, som køber 
strøm af Langelands Elforsyning A/S, men de, der får 
leveret strøm gennem andre selskaber, slipper fremover 
med én regning.

Den nye betalingsordning kaldes engros-modellen 
og er endnu et udslag af de mange ændringer i elfor-
syningsloven i kølvandet på indførelsen af det frie 
elmarked.

Liberaliseringen har betydet at elkunderne frit kan 
vælge, hvilket selskab, de vil købe deres strøm af og i 
øvrigt skifte mellem leverandørerne. Det frie elmarked 
er indført for at skærpe konkurrencen selskaberne 
imellem med henblik på at skaffe de lavest mulige 
elpriser til kunderne. Realiteten er imidlertid, at det 
er meget beskedne beløb, den almindelige elforbruger 
kan spare ved at surfe rundt på elmarkedet.

Elprisen er sammensat af en række komponenter, 
hvoraf en stribe forskellige afgifter udgør langt den 
største del. Dertil kommer den rene elpris (pt. 22 øre 
per kWh hos LEF) og betaling for transport af strøm-
men gennem ledningsnettet, den såkaldte nettarif.

LEF NET A/S har monopol på ledningsnettet på 
Langeland, så hvis man køber strøm af et udenøs 
selskab, skal man alligevel betale nettarif til LEF NET. 
Altså skal man, som situationen er i dag, betale to 
elregninger: En til det selskab, man køber strømmen 
af, og en til LEF NET, som sørger for, at strømmen 
kommer ud til forbrugerne.

De, der køber strøm af LEF, slipper med én regning.
Med indførelse af engros-modellen bliver det alene 

det selskab, som sælger strømmen, der har kontakten 
til kunderne, og alene det selskab, der udskriver reg-
ninger. LEF NET vil således opkræve nettariffen hos 
handelsselskabet i stedet for, som nu, hos kunden.

Modellen er til fordel for både LEF og for kunderne 
på Langeland, mener direktør Kim Henning Hansen, 
LEF, fordi forbrugerne får nemmere ved at gennem-
skue de forskellige tilbud på markedet.

Samtidig med ændringen af betalingsformen bortfal-
der begrebet forsyningspligt i elsektoren og erstattes af 
leveringspligt. Og hvad betyder det så for forbrugerne? 
Tja, ingenting. Men for Langelands Elforsyning får 
de ændrede begreber en vis betydning.

Med indførelse af leveringspligt skal et elselskab 
levere strøm til alle private kunder i det område, hvor 
selskabet udbyder strøm. For LEFs vedkommende 
betyder det Langeland Kommune. LEF har i øvrigt 
besluttet kun at sælge strøm i lokalområdet.

Forsyningspligten blev derimod udbudt i licitation, 
så alle selskaber kunne byde på forsyningspligten et 
hvilket som helst sted i Danmark. Langelands Elfor-
syning har hidtil vundet licitationerne, men sådan 
gik det ikke sidste år. Siden 1. oktober 2014 har 
Energi Nord haft forsyningspligten på Langeland, 
uden at det dog har haft nævneværdig indflydelse på 
forbrugsmønstret.

-Vi blev noget overraskede over resultatet, fortæller 
Kim Henning Hansen. Vi bød 2 øre over den basispris, 
Energitilsynet havde meldt ud, men Energi Nord bød 
0 øre, og vandt dermed forsyningspligten. Vi kan dog 
glæde os over, at vores pris på kvartals-el ligger under 
den pris, Energi Nord tager.

Det frie elmarked har naturligvis haft betydning for 
LEFs andel af kunderne på Langeland, men selskabet 
har stadig en markedsandel på den gode side af 90 
procent, så kunderne er generelt trofaste. Der findes 
i dag 12.300 elmålere på Langeland, og af dem får 
11.315 strøm fra LEF.

-Selvfølgelig har nogle af vores kunder valgt en 
anden leverandør, siger Kim Henning Hansen. Det 
svinger lidt op og ned. Nogle går til anden side, andre 
kommer igen, og vi kan glæde os over, at en del større 
kunder er tilbage hos os.
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SELSKABSOPLYSNINGER

Brugermøde

Repræsentantskab
58 medlemmer

Bestyrelse
7 medlemmer

Formål
Fonden Langelands Elforsynings formål er at med-
virke til fremskaffelse og distribution af energi til 
forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, 
som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen. 
Fonden Langelands Elforsyning kan - selv eller sam-
men med andre - enten direkte stå for aktiviteterne 
eller kan placere disse i selskaber med begrænset ansvar 
i forhold til den selvejende institution.

Fondens formål er endvidere at medvirke til beva-
relse, restaurering eller genopbygning af installationer, 
som er eller kan være en del af elforsyningens historie 
i forsyningsområdet

Brugerindflydelse/ledelse

Brugermøde
Fonden Langelands Elforsyning er forpligtet til, at 
indkalde til brugermøde en gang om året inden ud-
gangen af maj.

Brugermødet afholdes med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2.  Formanden for fondens bestyrelse orienterer om 
driften i det forløbne år.

 3.  Brugerne orienteres om fondens og selskabernes 
regnskab og økonomiske stilling.

 4. Valg til repræsentantskab.
 5. Eventuelt.

Repræsentantskabet består af 58 medlemmer, hvoraf 
16 skal være bosiddende i den tidligere Tranekær 
Kommune, 26 i den tidligere Rudkøbing Kommune 
og 16 i den tidligere Sydlangeland Kommune.

SELSKABSOPLYSNINGER

Fonden Langelands Elforsyning er en selvstændig forbrugerstyret virksomhed.

Langelands Elforsyning
- vi har energien til dig

Fonden Langelands Elforsyning

BRUGERMØDE afholdes
mandag den 26. maj 2014, kl. 15.00

i elforsyningens lokaler,
Spodsbjergvej 141, Rudkøbing.

I henhold til gældende vedtægter skal der frem-
vises adgangskort for at deltage i brugermødet.

Adgangskortet kan afhentes hos Langelands
Elforsyning indtil 3 hverdage før brugermødet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden for fondens bestyrelse
orienterer om driften i det forløbne år.

3. Brugerne orienteres om fondens og
selskabernes regnskab og økonomiske
stilling.

4. Valg til repræsentantskab.
5. Eventuelt.

Interesserede forbrugere kan få årsrapport
med regnskab ved henvendelse
til elforsyningens kontor.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Annonce om brugermøde 2014

På billedet fra venstre: Henrik Madsen-Østerbye, Administrationschef. Thomas Elnegaard, Bestyrelsesmedlem. Preben Hansen, Bestyrel-
sesmedlem. Brian Laulund-Pedersen, Teknisk chef. Kim Henning Hansen, Direktør. Jens Oldenbjerg, Bestyrelsesformand. Peer 
Bay Nielsen, Næstformand. Søren Nistrup Jørgensen, Bestyrelsesmedlem. Vagn Nielsen, Bestyrelsesmedlem. Torben Tørnqvist, 
Bestyrelsesmedlem
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SELSKABSOPLYSNINGER

Brugermøde 26. maj 2014  
valg til  repræsentantskabet.
Valg gælder for 3 år ad gangen, idet der hvert år så vidt muligt 
skal afgå 1/3 af repræsentantskabets medlemmer i de 3 tidligere 
kommuner.  Ingen kan vælges eller genvælges i det år man er 
fyldt eller fylder 70 år.

Tidligere Tranekær Kommune:
Nyvalg: Hans Christian Rasmussen, Ennebøllevej 7.
Afgang: Jens Peter Elberg ønskede ikke genvalg.
Nyvalg: Jes Laugesen, Lohalsvej 5.
Afgang: Hans P. Nielsen faldt for aldersgrænse

Tidligere Sydlangeland Kommune:
Nyvalg: Christian Nørager Larsen, Ristingevej 6.
Afgang Lars Larsen faldt for aldersgrænse.
Nyvalg: Peder Hansen, Nørreballevej 13.
Afgang: Jørgen Hansen faldt for aldersgrænse.

Tidligere Rudkøbing Kommune:
Nyvalg: Morten Andersen, Torpevej 12.
Afgang: René Vodstrup fraflyttet valgområde.

Repræsentantskabet ultimo 2014.
Tidligere Tranekær Kommune
Jan Ole Jakobsen, Askvej 13, 5953 Tranekær
Niels Otto Nielsen, Snøde Udflyttervej 1, 5953 Tranekær
Ulrik Bremholm, Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær
Hans Christian Rasmussen, Ennebøllevej 7, 5953 Tranekær
Jens Oldenbjerg, Løkkebyvej 69, 5953 Tranekær
Vagn E. Hansen, Kassebøllevej 25, 5953 Tranekær
Morten Nielsen, Rønvej 22, 5953 Tranekær
Erik Hansen, Tressebøllevej 11, 5953 Tranekær
Tommy P. Holm, Kirsebærvænget 12, 5953 Tranekær
Vagn Nielsen, Kirsebærvænget 5, 5953 Tranekær
Bruno Hansen, Ahornvej 13, 5953 Tranekær
Knud P. Holm, Dageløkkevej 18, 5953 Tranekær
Peer S. Jørgensen, Stoensevej 8, 5953 Tranekær
Jes Laugesen, Lohalsvej 5, 5953 Tranekær
Brian Larsen, Stengadevej 30, 5953 Tranekær
Arne Gotfredsen, Hovvej 37, 5953 Tranekær

Tidligere Sydlangeland Kommune
Jørgen Drost, Ristingevej 34, 5932 Humble
Henrik Elnegaard, Hedevejen 17, 5932 Humble
Christian Nørager Larsen, Ristingevej 6, 5932 Humble

Peder Hansen, Nørreballevej 13, 5932 Humble
Søren Rosholt, Vestervej 47, 5932 Humble
Thomas Elnegaard, Vindebyvej 10, 5900 Rudkøbing
Kim Elnegaard Christensen, Illebøllevej 23, 5900 Rudkøbing
Michael Schou-Hansen, Illebøllevej 1, 5900 Rudkøbing
Steen Brink Nielsen, Søndergade 6, 5932 Humble
Peer Bay Nielsen, Møllebjergvej 6 A, 5900 Rudkøbing
Knud Pihl, Brandsbyvej 5, 5932 Humble
Erling Rasmussen, Møllevænget 13, 5932 Humble
Jørgen Jensen, Søndergade 28, 5932 Humble
Henrik Rasmussen, Rathvej 2, 5935 Bagenkop
Bjarne Kaae, Østervej 12, 5935 Bagenkop
Knud Hansen, Duevej 18, 5932 Humble

Tidligere Rudkøbing Kommune
Finn Henningsen, Spodsbjergvej 216 A, 5900 Rudkøbing
Morten Andersen, Torpevej 12, 5900 Rudkøbing
Henrik Schakow, Skrøbelev Hedevej 9, 5900 Rudkøbing
Søren Nistrup Jørgensen, Vindeltorpvej 4, 5900 Rudkøbing
Henny Navne, Snaremosevej 16, 5900 Rudkøbing
Frede Lundsgård Nielsen, Kirkevej 7, Strynø, 5900 Rudkøbing
Steffen Larsen, Strandengen 12, 5900 Rudkøbing
Niels Hansen, Bellevue 55 B, 5900 Rudkøbing
Torben Tørnqvist, Vindrosen 6, 5900 Rudkøbing
Hans Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing
Jørgen Ole Nielsen, Hine Bakkevej 1, 5900 Rudkøbing
Poul Erik Risager, Kragholmvej 6, 5900 Rudkøbing
Ingrid Andersen, Rifbjerg Udflytter 3, 5900 Rudkøbing
Poul Christensen, Spodsbjergvej 151, 5900 Rudkøbing
John Kruse, Kibshavevej 17, 5900 Rudkøbing
Preben T. Hansen, Nørrebro 181, 5900 Rudkøbing
Niels Flemming Hansen, Sommerlyst 14, 5900 Rudkøbing
Frank Clausen, Longelsevej 35, 5900 Rudkøbing
Lars Roost, Ndr. Landevej 18, 5900 Rudkøbing
Torben Jensen, Elmevænget 5, 5900 Rudkøbing
Jesper Møller Hansen, Torpevej 23, 5900 Rudkøbing
Jens Bruun Hansen, Haverne 7, 5900 Rudkøbing
Erling Meier, Haverne 8, 5900 Rudkøbing
Preben Hansen, Søndre Landevej 2, 5900 Rudkøbing
Jette Purup, Rue 37, 5900 Rudkøbing
Peder Grube, Østergade 40, 5900 Rudkøbing

Brugermøde 2015 :
Brugermøde afholdes tirsdag den 26. maj 2015 kl. 15.00 på 
selskabets adresse.

Fonden Langelands Elforsyning er en selvstændig forbrugerstyret virksomhed.
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Fonden Langelands Elforsyning
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk

CVR NR.: 80 00 03 16

Fonden Langelands Elforsyning er oprettet i 1969.
Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg, formand
Peer Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Suppleanter for bestyrelsen 
Henrik Schakow
Jan Ole Jakobsen
Michael Schou-Hansen

Direktion:
Direktør Kim Henning Hansen

SELSKABSOPLYSNINGER

Repræsentantskabsmøde:
Repræsentantskabs afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Navneopråb.
3. Godkendelse af forhandlingsprotokol fra sidste 

repræsentantskabsmøde.
4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden for Fonden 

Langelands Elforsyning..
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessup-

pleanter.
5. Eventuelt.

Bestyrelsesvalg 2014.
Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som 
vælges af repræsentantskabet blandt repræsentantska-
bets medlemmer snarest muligt efter brugermødet.
Bedømt på det tidspunkt hvor valget foretages, skal 
bestyrelsen bestå af 2 medlemmer bosiddende i den 
tidligere Tranekær Kommune, 3 medlemmer bosid-
dende i den tidligere Rudkøbing Kommune og 2 
medlemmer bosiddende i den tidligere Sydlangeland 
Kommune.

Valg gælder for 3 år, således at der hvert år er 2 eller 
3 medlemmer på valg.
Valget gælder ubetinget for hele valgperioden.

Samtidig vælger repræsentantskabet 3 suppleanter -  
1 bosiddende i hver af de 3 tidligere kommuner.
Disse valg gælder for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og 
næstformand.

Tidligere Tranekær Kommune:
Bestyrelsesmedlem:
Ingen på valg.
Bestyrelsessuppleant:
Nyvalg: Jan Ole Jakobsen, Askvej 13.
Afgang: Erik Hansen fraflyttet valgområde.

Tidligere Sydlangeland Kommune:
Bestyrelsesmedlem:
Genvalg: Peer Bay Nielsen, Møllebjergvej 6A.
Bestyrelsessuppleant:
Genvalg: Michael Schou-Hansen, Illebøllevej1.

Tidligere Rudkøbing Kommune:
Bestyrelsesmedlem:
Genvalg: Preben Hansen, Søndre Landevej 2.
Bestyrelsessuppleant:
Genvalg: Henrik Schakow, Skrøbelev Hedevej 9.
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BESTYRELSE OG DIREKTIONS ØVRIGE LEDELSESHVERV I ELBRANCHEN 
PR. 1. JANUAR 2015 

LEF NET A/S Jens Oldenbjerg bestyrelsesformand
 Peer Bay Nielsen næstformand
 Preben Hansen bestyrelsesmedlem
 Torben Tørnqvist bestyrelsesmedlem
 Søren Nistrup Jørgensen bestyrelsesmedlem
 Thomas Elnegaard bestyrelsesmedlem
 Vagn Nielsen bestyrelsesmedlem
 Kim Henning Hansen direktør

Langelands Elforsyning A/S Jens Oldenbjerg bestyrelsesformand
 Peer Bay Nielsen næstformand
 Preben Hansen bestyrelsesmedlem
 Torben Tørnqvist bestyrelsesmedlem
 Søren Nistrup Jørgensen bestyrelsesmedlem
 Thomas Elnegaard bestyrelsesmedlem
 Vagn Nielsen bestyrelsesmedlem
 Kim Henning Hansen direktør

LEF Vind 1 ApS Jens Oldenbjerg bestyrelsesformand
 Peer Bay Nielsen næstformand
 Preben Hansen bestyrelsesmedlem
 Torben Tørnqvist bestyrelsesmedlem
 Søren Nistrup Jørgensen bestyrelsesmedlem
 Thomas Elnegaard bestyrelsesmedlem
 Vagn Nielsen bestyrelsesmedlem
 Kim Henning Hansen direktør

LEF Vind 2 ApS Jens Oldenbjerg bestyrelsesformand
 Peer Bay Nielsen næstformand
 Preben Hansen bestyrelsesmedlem
 Torben Tørnqvist bestyrelsesmedlem
 Søren Nistrup Jørgensen bestyrelsesmedlem
 Thomas Elnegaard bestyrelsesmedlem
 Vagn Nielsen bestyrelsesmedlem
 Kim Henning Hansen direktør

Gadelys Langeland A/S Jens Oldenbjerg bestyrelsesformand
 Peer Bay Nielsen bestyrelsesmedlem
 Thomas Elnegaard bestyrelsesmedlem
 Kim Henning Hansen direktør

SELSKABSOPLYSNINGER
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SELSKABSOPLYSNINGER

Langelands Forsyningsselskab ApS Jens Oldenbjerg bestyrelsesformand
 Peer Bay Nielsen næstformand
 Preben Hansen bestyrelsesmedlem
 Torben Tørnqvist bestyrelsesmedlem
 Søren Nistrup Jørgensen bestyrelsesmedlem
 Thomas Elnegaard bestyrelsesmedlem
 Vagn Nielsen bestyrelsesmedlem
 Kim Henning Hansen direktør

Dansk Energi Net Jens Oldenbjerg repræsentant
 Peer Bay Nielsen stedfortræder
 Thomas Elnegaard repræsentant
 Torben Tørnqvist stedfortræder

Lejbølle Vindkraft I/S Kim Henning Hansen bestyrelsesmedlem
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SELSKABSSTRUKTUR 

Fonden Langelands Elforsynings aktiviteter er delt op i en række selskaber, der er økonomisk adskilt blandt 
andet for at opfylde lovens krav om adskillelse af kommercielle og bevillingsmæssige aktiviteter.

Selskabsstruktur ultimo 2014

60 kV felt i Tryggelev
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

LEDELSENS BERETNING
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Organisation og personaleforhold

1. januar 2015 havde Fonden Langelands Elforsyning 
19 medarbejdere.

Den 3. november 2014 blev elektriker Tune Dzie-
mieszka ansat i driftsafdelingen.

Gennemsnitalderen i 2014 var 49,3 år og gennem-
snitsancienniteten var 17,1 år.

Mærkedage
Den 16. januar 2014 kunne kabelmester Gerdt 
 Hedegaard fejre 25 års jubilæum.

Den 1. oktober 2014 kunne elektriker Hans Henrik 
Jensen fejre 25 års jubilæum.

Mission
Vi er her for:

At fremskaffe og distribuere el til forbrugerne i vort 
forsyningsområde Langeland Kommune.

At sikre elforbrugerne på Langeland en driftssikker 
elforsyning til en fornuftig pris. Organisationen 1. januar 2015

Bestyrelsesformand Jens Oldenbjerg og  
kabelmester Gerdt Hedegaard ved 25 års jubilæet

Kabelmester Gerdt Hedegaard og  
Tine Hedegaard ved 25 års jubilæet.



20    |    ÅRSRAPPORT 2014

Vision
Fonden Langelands Elforsyning er et lokalt forbru-
gerstyret selskab med fokus på at udvikle sig lokalt.

Vi vil udvikle os til fordel for de langelandske for-
brugere og søge samarbejde med erhvervslivet, de of-
fentlige institutioner og de øvrige forsyningsselskaber 
på Langeland.

Vi vil sikre at forbrugerne på Langeland betjenes bedst 
muligt, på et effektivt grundlag.

Værdier
• Vi er ordentlige
• Vi har kundefokus
• Vi udviser handlekraft

Synlighed i lokalsamfundet
Fonden Langelands Elforsyning ønsker at være syn-
lig i forsyningsområdet og støtter derfor det lokale 
foreningsliv. 

Vi støtter foreninger og idrætsliv med annoncer 
og sponsorater.

Vi støtter det lokale kunstnermiljø ved at være aktiv
i projektet De Langelandske Kunsttårne.
Sponsorater kan ydes til foreninger (sport og klub-
ber) samt til projekter af almennyttig karakter, i det 
omfang aktiviteterne er forretningsmæssigt begrundet.
Indgåelse af aftaler om større sponsorater skal god-
kendes af bestyrelsen.

For at sponsorater kan begrundes forretningsmæs-
sigt, skal der være en synlig reklameværdi.

Derfor ønsker vi typisk,  at vores logo eller anden 
visuel reklame skal indgå som en del af sponsoratet.

Ansøgning om sponsorater sendes til lef@lef.dk eller 
til vort kontor på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing. 

Hovedaktiviteter/forretningsområder
Koncernens forretningsområder:
• Netvirksomhed i henhold til bevilling efter 

 elforsyningsloven.
• Elhandel i forsyningsområdet.
• Produktion af el med vindmøller. 
• Drift, vedligeholdelse og fornyelse herunder kabel-

lægning af gadebelysning på Langeland.
• Koncerninterne ydelser til datterselskaber.

• Administration af datterselskaber
• Teknik
• Drift og anlægsopgaver

• Administrative ydelser til forsyningsselskaber på 
Langeland.

• Driftsledelse af private vindmøller.

Begivenheder med væsentlig indflydelse 
på årsregnskabet.
Der har ikke været begivenheder med væsentlig ind-
flydelse på årsregnskabet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske 
forhold
Årsregnskabet har levet op til de budgetterede for-
ventninger, og årets resultat anses derfor for tilfreds-
stillende.

Særlige risici
Koncernen har væsentlige investeringer i børsno-

terede værdipapirer omfattende både aktier og obli-
gationer. Alle investeringer foretages for egne midler. 
Udover kursreguleringer på disse investeringer er der 
ingen særlige risici.

Begivenheder efter balancedagen
Ingen begivenheder efter balancedagen har væsentlig 
indflydelse på selskabet.

Fremtiden
Selskabet forventer en aktivitet og indtjening på drif-
ten i år 2015 på niveau med år 2014.

- vi har energien til dig- vi har energien til dig

LEDELSENS BERETNING



LEDELSENS BERETNING

 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING    |    21

Fonden De Langelandske Kunsttårne

 

Fonden De Langelandske Kunsttårne
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

CVR NR.: 33 09 76 70

Fonden De Langelandske Kunsttårne er stiftet den 
31. maj 2010 af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Povl Erik Hansen formand
Hans Kjær næstformand
Anne Mette Wandsøe
Gerdt Hedegaard
Kim Henning Hansen

Formål
Fondens formål er at fremme kendskabet til Lange-
lands Elforsynings historie, herunder restaurering og 
vedligeholdelse af transformertårnene på Langeland, 
som bl.a. anvendes til kunstudsmykning.

Kunstudstillingen
Det er tanken, at de udvalgte kunstnere hver får stillet 
et tårn til rådighed og frit kan udsmykke det indre 
rum. En speciel udfordring, for der er højt til loftet 
og ikke langt mellem væggene.

Det skal ikke være en permanent udstilling. Udsmyk-
ningerne skal så vidt muligt udskiftes hvert tredje år, 
og ingen bliver tårnkunstner på livstid.

Året 2014
I 2014 var der igen lidt udskiftning af kunstnere.
I tårn 1 blev Vagn Lundbye afløst af Keld Moseholm.
I tårn 2 fortsatte Per Nørgård, Gert Skød Sørensen 
og Leif Kjøl.
I tårn 3 fortsatte Markan Christensen
I tårn 4 fortsatte Henriette Lorentz.
I tårn 5 blev Gay Christensen afløst af Lotte Engel-
brecht.
I tårn 6 fortsatte Lars Calmer.
I tårn 7 fortsatte Alfio Bonanno.
I Tårn 8 fortsatte Keld Nielsen og Marianne Krag 
Petersen.
I tårn 9 fortsatte Hans Kjær.
I tårn 10 fortsatte Sabine Majus.
I tårn 11 fortsatte Jørgen Minor.
I tårn 12 fortsatte Michael Falch.

Der blev holdt fernisering for de to kunsttårne der fik 
nye kunstnere lørdag den 3. maj 2014.

Tårn 1 fik Keld Moseholm som kunstner.
Der blev holdt fernisering kl. 14.00, hvor direktør Kim 
Henning Hansen holdt åbningstalen og Langelands 
Musikskole underholdt.

Tårn 5 fik Lotte Engelbrecht som kunstner.
Der blev holdt fernisering kl. 15.30, hvor direktør Kim 
Henning Hansen holdt åbningstalen og Langelands 
Efterskole underholdt.

Madrigalkoret til Tårnsangerdagen 2014
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Tårnsangerdag
Lørdag den 31. maj 2014 genlød hele Langeland af 
sang for 4. gang.
Kunstneren Hans Kjær fik ideen til et helt nyt tiltag 
i forbindelse med kunsttårnene i 2011 - en TÅRN-
SANGERDAG.

Arrangementet er underholdning ved alle 12 kunst-
tårne, et arrangement hver hele time, startende ved 
det nordligste kunsttårn kl. 9.00 og sluttende ved det 
sydligste kunsttårn kl. 20.00.

Takket være et unikt samarbejde endnu en gang mel-
lem kunstnerne, Turist- og Erhvervsforeningen Lan-
geland, politihjemmeværnet, Langeland Kommune 
og Langelands Elforsyning blev succesen igen stor. 
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Vi har energien til dig

TÅRNSANGER-DAGEN
31. MAJ 2014

Lørdag den 31. maj vil hele Langeland genlyde af sang i de
12 langelandske kunsttårne, som er fordelt over hele øen.

Tårnsangerdagen er for hele familien og arrangementet er gratis.
12 kor medvirker ved arrangementet som starter

kl. 09.00 og sidste optræden starter kl. 20.00.

Tårnsangerdagen har følgende program
Kl. 09 Tårn 1 (Lohalsvej 5 )
 Tåsingekoret

Kl. 10 Tårn 2 (Hesselbjergvej 18 a-Nordlangeland) 
 Madrigalkoret

Kl. 11 Tårn 3 ( Botofte Strandvej 8) 
 Koret

Kl. 12 Tårn 4  (Koresebøllevej 2)  
 Sygehuskoret

Kl .13 Tårn 5  (Lismosevej 6 a) 
 Rudkøbing Sangkreds

Kl. 14 Tårn 6  (Pederstrupvej 16) 
 Quilisma

Kl. 15 Tårn 7  (Skovsbovej 22 a) 
 Rudkøbing Børnekor

Kl. 16 Tårn 8 (Hennetvedvej 58 a) 
 Lindelse Kirkekor

Kl. 17 Tårn 9 (Haugbøllevej 12 a) 
 Rudkøbing Kirkekor

Kl. 18 Tårn 10 (Langøvej 6) 
 Tøsekoret

Kl. 19 Tårn 11 (Kinderballevej 3 a) 
 Musikskolen

Kl. 20 Tårn 12 (Søndenbro 26 a)  
 Værkstedskoret
Varigheden ved hvert tårn er ca. 20 min. og
ved alle tårnene er der også fællessang.
Sponsorerer:  Langeland Kommune, Fynske Bank,

Lions Club, Langelands Elforsyning

Annonce om Tårnsangerdag 2014

Tåsingekoret til Tårnsangerdagen 2014 Koret til Tårnsangerdagen 2014

Værkstedskoret til Tårnsangerdagen 2014

LEDELSENS BERETNING
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HOVEDTAL OG NØGLETAL FOR MO DER VIRK SOM HE DEN

Koret til Tårnsangerdagen 2014

Værkstedskoret til Tårnsangerdagen 2014
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HOVEDTAL OG NØGLETAL FOR MO DER VIRK SOM HE DEN

LEDELSENS BERETNING
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Datterselskaber

LEF NET A/S
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk

CVR NR.: 25 38 71 63

LEF NET A/S er stiftet den 23. maj 2000 og er  
100 % ejet af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg formand
Peer Bay Nielsen næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen.

Formål:
Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold 
til bevilling efter Elforsyningsloven.

Bevilling:
Selskabet har bevilling til at drive netvirksomhed i 
sit forsyningsområde. Bevillingen er udstedt af Ener-
gistyrelsen den 14. august 2004 og gælder for en 
periode for 20 år.

Lovgivning og regulering:
Elforsyningsloven.
Selskabet er underlagt elforsyningsloven. 
•   Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning 

tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse 
med hensynet til forsyningssikkerhed, samfunds-
økonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal 
inden for denne målsætning sikre forbrugerne ad-
gang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne 
indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i 
stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig 
energianvendelse, herunder ved energibesparel-
ser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og 
miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv 
anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe 
konkurrence på markeder for produktion og handel 
med elektricitet.

•   På elmarkedet har Energitilsynet ansvaret for kon-
trollen af elselskaber med bevilling til at drive 
distribution, regional transmission ( FynsNet ), 
landsdækkende transmission (Energinet.dk) og 
forsyningspligt.

•   Net- og transmissionsvirksomhederne er under-
kastet regler, som skal sikre forbrugerne mod 
selskabernes eventuelle udnyttelse af deres mo-
nopolstatus. 

Benchmarking.
Energitilsynet gennemførte for første gang i 2007 en 
benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effek-
tivitet. Formålet er at få elnetselskaber med et relativt 
højt omkostningsniveau til at effektivisere driften. 

Ud fra resultatet af benchmarkingen fastlægges et 
effektiviseringskrav for de netselskaber,der har høje 
omkostninger i forhold til de mest effektive netsel-
skaber i benchmarkingen.   

Herudover har Energitilsynet siden 2008 bench-
market på elnetselskabernes kvalitet i levering. For-
målet er først og fremmest at sikre, at selskaberne 
ikke nedbringer deres omkostninger på bekostning 
af leveringssikkerheden.   
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Dernæst skal benchmarkingen af kvaliteten sikre, at 
selskaberne generelt yder en høj leveringssikkerhed af 
el, da forbrugeren ikke har mulighed for at vælge et 
andet selskab, der tilbyder en bedre leveringssikkerhed.

Intern overvågning.
Energitilsynet fører tilsyn med netselskabernes in-
terne overvågning. Modsat el-handelsselskaberne er 
el-netselskaberne monopolselskaber. Det er vigtigt, 
at et konkurrenceudsat handelsselskab ikke kan opnå 
fordele, fordi det er selskabsmæssigt forbundet til et 
netselskab, idet det kan hindre den frie konkurrence 
på markedet for handel med el.   

Intern overvågning er netselskabernes egen kontrol 
af, at der ikke udøves diskriminerende adfærd overfor 
selskaber, der agerer i konkurrencemarkeder.   

Netselskaberne skal udarbejde et internt overvåg-
ningsprogram, der angiver de initiativer, som skal sikre 
en ikke-diskriminerende adfærd. Herudover skal de 
hvert år udarbejde en årsberetning, hvor ændringer i 
det interne overvågningsprogram beskrives, og hvor 
det dokumenteres, at programmet er gennemført.   

Energitilsynet fører blandt andet tilsyn med sel-
skabernes interne overvågning ved virksomhedsbesøg 
og ved gennemgange af selskabernes interne overvåg-
ningsprogrammer og årsberetninger. 

Energinet.dk
Energinet.dk er en statsejet virksomhed. Energinet.dk 
har systemansvaret og driver 400 kV og 150 kV nettet. 

Beredskab.
I Danmark er det civile beredskab organiseret i forhold 
til sektorerne. Energinet.dk  har som systemansvarlig 
transmissionsvirksomhed det overordnede ansvar for 
beredskabet i den danske el- og naturgassektor og for 
at koordinere sektorernes beredskab både før, under 
og efter en krisesituation. 

Derudover skal Energinet.dk føre tilsyn med, at 
selskaberne i sektorerne udarbejder og følger bered-
skabs- og sikringsplaner for de anlæg, de selv ejer. 

Beredskabet betyder, at energisystemet hele tiden 
overvåges, og at der er lagt planer for, hvordan forsy-
ningen kan genetableres, hvis der kommer forstyrrelser. 

Forskrifter.
Energinet.dk udsteder forskrifter for markedsadgang, 
målerforskrifter samt tekniske regler om tilslutning af 
anlæg, og om krav til den tekniske kvalitet og balance 
inden for det sammenhængende elforsyningsnet m.v.

Markedsforskrifter omhandler netvirksomheder og 
kommercielle aktørers rettigheder og forpligtelser på 
elmarkedet i Danmark.

Markedsforskrifterne er retningslinjer, som er nød-
vendige for, at elmarkedet kan fungere, og afregningen 
kan gennemføres på korrekt vis. Markedsforskrif-
terne omfatter bl.a. vilkår for leverandørskift, daglig 
planhåndtering, balanceafregning samt normer for 
overførsel af data mellem aktører.

Markedsforskrifterne retter sig primært mod ba-
lanceansvarlige aktører, elleverandører og netvirk-
somheder.

De tekniske forskrifter er retningslinjer, som er 
vigtige for den fysiske drift og systemsikkerhed for 
de sammenhængende højspændingsnet med tilkob-
lede anlæg. De tekniske forskrifter retter sig typisk 
mod anlægsejere og driftsansvarlige. Internationale 
forpligtelser for den fysiske systemdrift er typisk im-
plementeret i tekniske forskrifter.

Lohals
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Leveringssikkerhed:
Alle afbrydelser af over 1 minuts varighed registreres. 

Ved hver afbrydelse registreres bl.a.:
•   Tidspunktet for afbrydelsens begyndelse
•   Afbrydelsens længde
•   Årsag til afbrydelsen
•   Antallet af afbrudte kunder
•   Om afbrydelsen er sket inden eller uden for eget 

netområde
•   Om afbrydelsen har været planlagt (og varslet) eller 

ikke-planlagt
•   Om afbrydelsen har været forårsaget af 3. part
•   Om årsag til afbrydelsen er force majeure (natur-

katastrofe)

Afbrydelser af elforsyningen deles op i tre kategorier: 
•   Planlagte og ikke planlagte afbrydelser.
•   Afbrydelser forårsaget af 3. part.
•   Afbrydelser forårsaget af force majeure.

I hver kategori beregnes afbrudshyppighed og af-
brudsvarighed.

Afbrudshyppighed udtrykker den gennemsnitlige 
afbrudshyppighed, som slutbrugerne oplever, og op-
gøres ved det totale antal gange, som slutbrugerne 
har været afbrudt på et år, divideret med det samlede 
antal slutbrugere.

Afbrudsvarighed udtrykker, hvor lang tid en slut-
bruger i gennemsnit har været afbrudt. Dette kan 
udtrykkes ved den akkumulerede tid, som slutbrugerne 
har været afbrudt i løbet af et år, divideret med det 
samlede antal tilsluttede slutbrugere.
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60/10 kV stationer.
LEF NET A/S har 4 stk. 60/10 kV stationer.

På 60/10 kV stationerne er der i 2014 foretaget de 
nødvendige planlagte eftersyn og revisioner.
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Kabelskabe Luftledning Stationer

Fejl på 0,4 kV nettet:
10 kV anlæg.
431 stk. transformerstationer.
408,7 km 10 kV kabel.
0 km 10 kV luftledningsanlæg

I 2014 er der foretaget de planlagte eftersyn og revi-
sioner, samt de nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

0,4 kV anlæg.
4912 stk. kabelskabe.  
555,0 km 0,4 kV kabel.
0 km 0,4 kV luftledning.

I 2014 er der foretaget de planlagte eftersyn og revi-
sioner, samt de nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Forbrugere, målere og fjernaflæsning.
12.396 stk. målere.
103 stk. timeaflæste kunder. 
51 stk. fjernaflæste vindmøllemålere.

Udskiftningen til fjernaflæste elmålere blev færdig 
i 2014. Der mangler dog 15 målere, hvor det ikke 
lykkedes at komme ind og udskifte måleren.

Energirådgivning.
LEF NET A/S har samarbejde med Sydfyns Elforsy-
ning, der omfatter hele energispareindsatsen, det vil 
sige energirådgivning til erhvervs- og boligkunder.

I 2014 var det fælles mål for energibesparelser 12.258 
MWh.
Den fælles energirådgivning har i 2014 realiseret 
energibesparelser på 11.884 MWh, hvilket er 97% af 
årets mål. Det betragter vi som et rigtig godt resultat i 
et svært marked, hvor den generelle opfyldelsesprocent 
på landsplan kun nåede 73%. Resultatet er samtidig 
en forbedring på 741.000 kWh i forhold til sidste år.
SEF og LEF har fra forgående år en overopfyldelse 
af målene og denne dækker forsat vores energispare-
forpligtigelser.  

I 2014 har vi forsat set betydelig stigning på tilskuddet 
til både private og virksomheder.

En af grundene er de stigende energisparemål. En 
anden grund er, at flere aktører agerer købmænd og 
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færre yder egentlig energirådgivning. Det har resulteret 
i et marked hvor udbuddet af energibesparelser på 
markedet langt fra følger med efterspørgslen.

Det har bekræftet nødvendigheden af den rådgiv-
ningsmodel vi anvender i SEF/ LEF energirådgivning, 
hvor vi aktivt producerer energibesparelser.

Vores fokus er stadig på større virksomheder i og uden 
for LEF/SEF forsyningsområde. Samtidig med at 
vores samarbejde med Svendborg Kommune, og især 
Langeland Kommune er forøget væsentligt.

I forhold til de private boliger har vi i 2014 arbejdet 
på at sikre private kunder deres tilskud ved øget sam-
arbejde med lokale håndværkere. Vi har væsentligt 
forøget andelen af lokale partnerskabsaftaler, hvor 
vi yder rådgivning og vejledning til håndværkere, 
samt stiller et meget effektivt registrering værktøj til 
rådighed for dem.  

Erfaringer har vist, at mange borgerer glemmer at 
ansøge om deres tilskud som de derved mister. 

Gennem partnerskabsaftalerne sikre vi samtidig, 
at energibesparelserne automatisk bliver ansøgt og 
udbetalt til kunden gennem håndværkeren. 

I de sidste måneder af 2014 mærkede vi effekten 
af at håndværkerfradraget stopper til årsskiftet. Det 
gav mange ansøgninger i årets sidste måneder fra især 
private boliger.

De gennemførte energibesparelser på 11.884. MWh 
fordeler sig:

Besparelserne er fordelt på følgende sektorer
• Erhverv 7.498 MWh
• Husholdning  1.922 MWh
• Offentlig  1.486 MWh
• Handel og service     979 MWh

Besparelser fordelt på forsyningsart 
• Biomasse 33.052 MWh
• El 20.611 MWh
• Fjernvarme   13.204 MWh
• Naturgas 33.955 MWh
• Olie 18.014 MWh

Områdeforbrug, salg og virkningsgrad.
I 2014 var områdeforbruget i LEF NET A/S for-
syningsområde på i alt 73.185 MWh mod 76.638 
MWh i 2013, hvilket er et fald på 4,5 %. 

Afregning til vore forbrugere i 2014 var på i alt 
70.026 MWh mod 73.796 MWh i 2013, hvilket er 
et fald på 5,1 %.

Nettabet i 2014 er opgjort til 3.159 MWh, hvilket 
svarer til 4,3 %.

Vindmøller.
Der var pr. 31. december 2014 tilsluttet i alt 51 vind-
møller med en samlet effekt på 43,770 MW.

I 2014 har vindmøllerne leveret 115.939 MWh til 
elnettet, hvilket er en stigning på 8,3 % i forhold til 
2013. Vindmøllerne har således leveret 158,4 % af 
områdeforbruget i 2014.

Rudkøbing Kraftvarmeværk.
Rudkøbing Kraftvarmeværk har tilsluttet en generator 
på 2,3 MW til elnettet.

I 2014 har Rudkøbing Kraftvarmeværk leveret 
8.692 MWh til elnettet.

Solceller.
Der var pr. 31. december 2014 tilsluttet i alt 308 
solcelleanlæg med en samlet effekt på 1,710 MW.

I 2014 har solcellerne leveret 1.266 MWh til el-
nettet.

Grøn produktion af el på Langeland.
Den samlede grønne elproduktion på Langeland i 
2014.

Den samlede grønne elproduktion var i 2014 på 
125.897 MWh. Det svarer til 172,0 % af områdefor-
bruget i LEF NET A/S forsyningsområde.
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Langelands Elforsyning A/S
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk
CVR NR.: 29 68 57 46

Langelands Elforsyning A/S er stiftet den 4. juli 2006 
og er 100 % ejet af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg formand
Peer Bay Nielsen næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen.

Formål:
Selskabets formål er at drive elhandelsvirksomhed, 
herunder forsyningspligtig virksomhed med bevilling, 
efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Egenkapital:
Selskabets aktiekapital blev i 2014 forhøjet med kr. 
100.000,- til kurs 10.000 ved konvertering af en gæld 
på kr. 10.000.000,- til Fonden Langelands Elforsyning.

Herefter udgør aktiekapitalen kr. 5.100.000,-.

Bevilling:
Selskabets tidligere bevilling udstedt af Energistyrelsen 
den 26. april 2007 og gældende frem til 15. maj 2012 
blev midlertidigt forlænget først til 31. december 2012 
og derefter til 30. april 2013.

Efterfølgende kom 24 bevillingsområder i udbud 
for perioden 1. maj 2013 til 30. september 2014. 
Langelands Elforsyning A/S afgav bud på sit tidli-
gere forsyningspligtområde, bevillingsområde 3441 
Langeland, og vandt udbuddet.

De 24 bevillingsområder kom i udbud igen i 2014 
for perioden 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015, 
hvor engrosmodellen skulle træde i kraft. Langelands 
Elforsyning afgav igen bud på sit tidligere forsynings-
pligtområde. Denne gang havde Energinord A/S det 
laveste bud og fik således bevillingen.

Indkøb af el:
Langelands Elforsyning A/S opsagde aftalen med 
Sydfyns Elforsyning om fælles indkøb af el hos Energi 
Danmark A/S i 2013. Baggrunden for at udtræde 
af samarbejdet om indkøb af el var, at Langelands 
Elforsyning A/S selv ønskede at indkøbe el fremover.

Langelands Elforsyning A/S indgik aftale med Energi 
Danmark A/S om indkøb af el fra 1. januar 2014. 
Året 2014 er således det første år, hvor Langelands 
Elforsyning A/S selv indkøber sin el.

Forsyningspligt-el i 2014: 
Energitilsynet foretager kontrol af prisen på forsy-
ningspligtig elektricitet. Priserne for forsyningspligtig 
el gælder for et kvartal af gangen, og de forsyningsplig-
tige elleverandører skal forud for et kvartal anmelde 
deres priser til Energitilsynet.   

Langelands Elforsyning A/S sidste forsyningspligtbe-
villing var gældende fra 1. maj 2013 til 30. september 
2014. Vilkårene var at Langelands Elforsyning A/S 
måtte opkræve 4 øre mere end den grundlastpris Ener-
gitilsynet stillede hvert kvartal for skabelonkunder og 
1,25 øre plus spotpriser for timeaflæste kunder som 
forsyningspligtpriser.

Markedsel i 2014: 
Langelands Elforsyning A/S sælger kun el i LEF 
NET A/S netområde. Dvs. Langeland, Siø, Strynø 
og Strynø Kalv.
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Det er selskabets prispolitik, at elpriserne til kunderne 
skal være så lave som muligt.
Moderselskabet Fonden Langelands Elforsyning har 
i 2014 ydet 1,5 millioner kroner til markedsføring.

Langelands Elforsyning A/S produkter efter udløbet 
af forsyningspligtbevillingen var i 2014:

BasisEL: Prisen på basisEL følger den af Energitilsynet 
udmeldte grundlastspris

KvartalsEL: Prisen kvartalsEL følger basisEL, men 
er 2 øre billigere.

ÅrsEL: Fast pris året ud eller året ud plus næste år.

GrønEL: Certifikat på grøn el mod betaling. Der 
kan her udstedes certifikat på el produceret på LEFs 
vindmølle i Lejbølle på Langeland.

Spot plus: Spotpris fra Nordpool plus et fast tillæg 
pr. kWh.
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LEF Vind 1 ApS
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk
CVR NR.: 33598890

LEF Vind 1 ApS er stiftet den 11. april 2011 og er 
100 % ejet af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg formand
Peer Bay Nielsen næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen.

Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med produk-
tion af elektricitet, herunder at eje vindmøller og an-
dele i vindmøller, samt dermed beslægtet virksomhed.

Aktivitet
LEF Vind 1 ApS ejer og driver den ene af 3 vindmøller, 
der er placeret ved Lejbølle i Langeland Kommune. 
Vindmøllen er af fabrikat Siemens type SWT-3.0-101 
med rotordiameter på 101 m og en navhøjde på 79,6 
m. Vindmøllen er idriftsat den 30. december 2010.

Driften 2014
I 2014 producerede vindmøllen 9.743.393 kWh

Måned         kWh

Januar 1.600.399

Februar 830.112

Marts 686.038

April 934.680

Maj 611.322

Juni 452.580

Juli 536.984

August 682.852

September 732.302

Oktober 690.477

November 850.622

December 1.135.025

Ialt                                       9.743.393
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LEF Vind 2 ApS
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk
CVR NR.: 33598963

LEF Vind 2 ApS er stiftet den 11. april 2011 og er 
100 % ejet af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg formand
Peer Bay Nielsen næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen.

Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med produk-
tion af elektricitet, herunder at eje vindmøller og an-
dele i vindmøller, samt dermed beslægtet virksomhed.

Aktivitet
LEF Vind 2 ApS ejer 5368 andele i Lejbølle Vindkraft 
I/S, CVR NR. 3331398. LEF Vind 2 ApS andele 
udgør 54,5 % af samtlige andele i lauget.
Direktør Kim Henning Hansen indtrådte i Lejbølle 
Vindkraft I/S bestyrelse i foråret 2012.

Lejbølle Vindkraft I/S består af i alt 9849 andele og 
har til formål at eje og drive vindmøller.

Lejbølle Vindkraft I/S ejer og driver den ene af 3 
vindmøller, der er placeret ved Lejbølle i Langeland 
Kommune. Vindmøllen er af fabrikat Siemens type 
SWT-3.0-101 med rotordiameter på 101 m og en 
navhøjde på 79,6 m. 

Driften 2014
I 2014 producerede vindmøllen 9.978.477 kWh.

Måned Produktion kWh

Januar 1.595.930

Februar 1.013.126

Marts 807.907

April 856.201

Maj 595.413

Juni 459.682

Juli 523.121

August 654.513

September 700.228

Oktober 729.892

November 952.598

December 1.089.866

Ialt                                       9.978.477
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Gadelys Langeland A/S
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk
CVR NR.: 30 27 98 75

Gadelys Langeland A/S er stiftet den 2. januar 2007 
og er ejet af Fonden Langelands Elforsyning og Lan-
geland Kommune.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Udpeget af  Fonden Langelands Elforsyning:
Jens Oldenbjerg   formand  
Peer Bay Nielsen   
Thomas Elnegaard    

Udpeget af Langeland Kommune:
Knud Gether    
Tommy Bredal Storgaard

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen.

Formål:
Selskabets formål er drift, vedligeholdelse og fornyelse 
herunder kabellægning af gadebelysning på Langeland.

Aktivitet:
Selskabet har indgået aftale med Langeland Kommune 
om levering af gadelys.

Gadelysanlæg:
137 km kabelanlæg.
0,7 km luftledningsanlæg.
3324 gadelamper.

I 2013 blev udskiftningen af gamle træmaster til 
stålmaster påbegyndt. Der skal udskiftes i alt omkring 
500 master. I 2013 blev der udskiftet 40 træmaster 
og i 2014 blev der udskiftet 18 træmaster.

I 2014 blev de første 4 LED gadelamper opsat på 
den nye cykelsti mellem Simmerbølle og Tullebølle

Drift:
I 2014 er der foretaget de planlagte eftersyn og de 
nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Energiforbruget til gadebelysning var i 2014 på i alt 
808.677 kWh, hele forbruget dækkes af grøn el pro-
duceret på LEF´s vindmølle i Lejbølle på Langeland.

LEDELSENS BERETNING
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CVR NR.: 28 67 92 97

Langelands Forsyningsselskab ApS er stiftet den 3. marts 
2005 og er i dag ejet af Fonden Langelands Elforsyning. 

Hjemsted: Langeland Kommune.

Der er ingen aktiviteter i selskabet.

Energi Danmark A/S.
Energi Danmark er et energihandelsselskab med ak-
tiviteter, der spænder fra fysisk og finansiel elhandel, 
CO2-handel, handel med gas og vindenergi samt valu-
taafdækning, porteføljeafdækning og handel med afledte 
finansielle instrumenter i forbindelse hermed.

Fonden Langelands Elforsyning har en ejerandel på 
0,40 %.

LANGELANDS
FORSYNINGSSELSKAB ApS
Spodsbjergvej 141 · 5900 Rudkøbing

LEDELSENS BERETNING
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LEDELSESPÅTEGNING

Rudkøbing, den 9. april 2015

Direktion:

Kim Henning Hansen

Bestyrelse:
  
Jens Oldenbjerg Peer Bay Nielsen Preben Hansen
formand næstformand

Torben Tørnqvist Søren Nistrup Jørgensen Thomas Elnegaard

Vagn Nielsen

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regn-
skabsåret 1. januar ‐31. december 2014 for Fonden 
Langelands Elforsyning.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-
mæssig, og efter vores opfattelse giver koncernregnska-
bet og årsregnskabet et retvisende billede af fondens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-
ber 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter 
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar ‐31. 
december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfat-
telse en retvisende redegørelse for de forhold, som 
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.



 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING    |    37

PÅTEGNINGER

Til bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning

Påtegning på kon cern regn ska bet og års regn ska bet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet 
for Fonden Langelands Elforsyning for regnskabsåret 
1. januar ‐31. december 2014, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, penge-
strømsopgørelse og noter for såvel koncernen som 
selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet ud-
arbejdes efter årsregnskabsloven.

Le del sens an svar for kon cern regn ska bet og års -  
regn ska bet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncern-
regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Re vi sors an svar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om kon-
cernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores 
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og yderli-
gere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt plan-
lægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet 
er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisi-
onshandlinger afhænger af revisors vurdering, herun-

der vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 
koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, 
der er relevant for fondens udarbejdelse af et koncern-
regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
fondens interne kontrol. En revision omfatter endvi-
dere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis 
er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er 
rimelige samt den samlede præsentation af koncern-
regnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Kon klu sion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af fondens ak-
tiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pen-
gestrømme for regnskabsåret 1. januar ‐ 31. december 
2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ud tal else om le del ses be ret nin gen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst 
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af kon-
cernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne 
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledel-
sesberetningen er i overensstemmelse med koncern-
regnskabet og årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Svendborg, den 9. april 2015

TRANBERG Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 Torben Tranberg Jensen Morten Heitmann
 statsaut. revisor statsaut. revisor



38    |    ÅRSRAPPORT 2014

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Fonden Langelands Elforsyning er aflagt i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor 
klasse C‐virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er 
tale om en fond.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 
år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 
Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og for-
pligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser 
samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn 
af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremti-
dige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor 
for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over 
løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akku-
mulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt 
beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller 
forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab 
og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som 
vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Fonden Lan-
gelands Elforsyning samt tilknyttede virksomheder, hvori Fonden 
Langelands Elforsyning direkte eller indirekte besidder mere end 
50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestem-
mende indflydelse.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne 
indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemvæ-
render og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester 
og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den for-
holdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders handelsværdi 
af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i kon-
cernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede 
virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem 
til afståelsestidspunktet.

Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller 
afviklede virksomheder.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, 
hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og 
forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der 
indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved 
besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede 
virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteef-
fekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af 
overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusiv hensatte 
forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle 
anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter 
en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 
20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en 
forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, ind-
regnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indregnes i 
resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. 
Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig 
udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til handelsværdien 
af ikke‐monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatop-
gørelsen over de ikke‐monetære aktivers gennemsnitlige levetid.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af tilknyttede 
virksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen 
mellem salgsprisen eller afviklingssummen og den regnskabsmæs-
sige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusiv ikke afskrevet 
goodwill og forventede omkostninger til salg eller afvikling.

Minoritetsinteresser
I koncernregnskabet indregnes de tilknyttede virksomheders regn-
skabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af 
de tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital reguleres årligt 
og opføres som særskilte poster under resultatopgørelse og balance.
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RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Omsætning af varer og tjenesteydelser indregnes på leveringstids-
punktet.

Nettoomsætning indeholder udfaktureret transport, abonne-
menter, gebyrer, investeringsbidrag samt omsætning af varer og 
tjenesteydelser i form af gadelysarbejder m.v.

Investeringsbidrag indregnes på faktureringstidspunktet, hvor 
investeringsbidrag vedrører tilslutning til eksisterende net. Investe-
ringsbidrag vedrørende nyanlæg på 100 t. kr. eller derover passiveres 
og indtægtsføres systematisk over anlæggets levetid.

Direkte omkostninger
Omkostninger til overordnet net og andre direkte omkostninger:

Omkostninger til overordnet net omfatter transportbetaling til 
overliggende net samt betaling af meromkostninger ved tilslutning 
af decentrale producenter i det danske område samt nettab.

Nettab omfatter selskabets betaling for den elektricitet, der går 
tabt ved transport i selskabets forsyningsnet. Nettabet opgøres som 
forskellen mellem årets kWh, leveret til selskabet og kWh, leveret 
til selskabets forbrugere.

Andre direkte omkostninger omfatter omkostninger af primær 
karakter for at opnå årets omsætning, herunder direkte lønninger 
og forbrug af materialer og varer.

Drift og vedligeholdelse af net og anlæg
Drift og vedligeholdelse af net og anlæg indeholder omkostninger 
for løbende vedligeholdelse og servicering af selskabets net og anlæg, 
samt omkostninger til energirådgivning, måleradministration m.v.

Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er 
afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger 
til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontor-
omkostninger samt afskrivninger.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og ‐omkostninger samt 
realiserede og urealiserede kursavancer og ‐tab vedrørende finansielle 
aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger ind-
regnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af ka pi tal an de le i tilknyttede virksomheder
I fondens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel 
af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld 

eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på 
koncerngoodwill.

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

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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 følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider:
Grund og bygninger 40 år
Driftsbygninger  40 år
Elanlæg, net og målere  10‐40 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3‐5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i 
anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver 
opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsom-
kostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af‐og 
nedskrivninger.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger 
til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug 
samt indirekte produktionsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den 
forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre 
værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis 
med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og 
tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller 
negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre 
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værdi indregnes med negativ indre værdi. Negativ indre værdi 
indregnes under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter 
den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi 
overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der 
forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, 
bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre 
egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregn-
skabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksom-
heder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder 
opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regn-
skabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive 
resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg 
eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen 
under finansielle poster.

Ved køb af nye tilknyttede virksomheder og associerede virk-
somheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte 
virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på er-
hvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger 
ved besluttede omstruktureringer i de erhvervede virksomheder i 
forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de 
foretagne omvurderinger, jævnfør beskrivelse af goodwill nedenfor.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og 
dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser inklusive hensatte 
forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele 
i tilknyttede virksomheder. Forskelsbeløbet afskrives over den 
vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af 
ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Af-
skrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk 
erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang 
indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes 
løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor 
den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige 
nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill 
er knyttet til.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Kapitalandele omfatter investeringer, hvor selskabet har en ejer‐ og 
stemmeandel på under 20%. Kapitalandelene måles til kostpris. 
I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, 
nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO‐metoden. Er net-
torealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, 
nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer om-
fatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som 
salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som 
omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisati-
onsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans 
og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis 
svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien 
med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien 
af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdig-
gørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter 
på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under 
tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af 
salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af 
kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfat-
ter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætnings-
aktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Sel skabs skat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og ‐forpligtelser indregnes i ba-
lancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets 
forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere 
års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skat-
tetilgodehavender og ‐forpligtelser præsenteres modregnet i det 
omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes 
afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Fonden Langelands Elforsy-
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ning som administrationsselskab solidarisk og ubegrænset over for 
skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, 
royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen. Skyl-
dige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen 
som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser 
opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet hen-
holdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skatte-
satser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når 
den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskat-
teprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat 
fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skat-
teforpligtelser og skatteaktiver. Udskudt skat er afsat med 23,5% 
som er selskabsskattesatsen for 2015.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det 
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkost-
ninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger 

vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens og modervirksomhedens 
pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet 
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt 
likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat 
under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgø-
relsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder 
fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte 
virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat regu-

leret for ikke‐kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt 
betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbin-
delse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og 
salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i 
størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger 
forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene opta-
gelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte 
til selskabsdeltagere.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipa-
pirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og 
som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Vindmøller i Lejbølle



42    |    ÅRSRAPPORT 2014

RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER



 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING    |    43

BALANCE

BALANCE 31. DECEMBER



44    |    ÅRSRAPPORT 2014

BALANCE

BALANCE 31. DECEMBER



 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING    |    45

PENGESTRØMSOPGØRELSE

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER



46    |    ÅRSRAPPORT 2014

NOTER

NOTER



 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING    |    47

NOTER

NOTER



48    |    ÅRSRAPPORT 2014

NOTER

NOTER



 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING    |    49

NOTER

NOTER



50    |    ÅRSRAPPORT 2014

NOTER

NOTER



 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING    |    51

STATISTIK

STATISTIK



w
w

w
.g

ra
p

hi
cc

o.
dk

FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING
Spodsbjergvej 141 · 5900 Rudkøbing · www.lef.dk · e-mail: lef@lef.dk


