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Fonden Langelands Elforsyning har i flere år uddelt sponso-
rater til forskellige aktiviteter på Langeland. I 2016 kom det 
både foreninger og idrætsliv til gode, der alle dyrker og styrker 
Langeland. Fra 2017 giver en vedtægtsændring mulighed 
for, at fonden samtidig udlodder fondsmidler. 

- I 2017 har fonden indtil videre samlet uddelt sponsorater 
for 200.000 kroner til fire foreninger på Langeland. Det er 
tredje år i træk, at fonden på den måde giver større spon-
sorater, efter at bestyrelsen på et tidspunkt besluttede at 
sætte penge af til det, fortæller Jens Oldenbjerg, formand 
for Fonden Langelands Elforsyning, der samtidig kan fortælle 
om en ændring af fondens vedtægter:

- Da vi er en fond, kan vi fra i år udlodde fondsmidler. Vi har 
arbejdet længe med vedtægtsændringen, der nu er på plads, 
og der er hensat 3,6 millioner kroner i årsregnskabet for 2016 
til udlodning. I år vil der blive udloddet 600.000 kroner.

”Til almennyttige formål …”

Fondsmidlerne vil blive udloddet til det, der i vedtægter-
ne kaldes for ”almennyttige initiativer i det langelandske 
område”:

-  Det vil blive annonceret i lokale aviser, at man kan søge om 
støtte fra Fonden Langelands Elforsyning. Deadline for ansøg-
ninger bliver den 15. august. Herefter vil fondens bestyrelse 
behandle de indkomne ansøgninger på et bestyrelsesmøde 
i september. Til oktober vil fondsmidlerne så blive uddelt, 
siger Jens Oldenbjerg om ansøgningsproceduren for de 
foreninger og langelandske tiltag, der vil søge om fondsmidler 
til deres aktiviteter. 

Bidrager til fællesskabet

De fondsmidler, der bliver uddelt til oktober, skal være 
med til at skabe rammer, faciliteter og aktiviteter, der styr-
ker Langeland:

- Efter et langt sejt arbejde med vedtægterne og dialog med 
Erhvervsstyrelsen, er vi glade for, at vi nu for første gang kan 
udlodde fondsmidler. Ideen er, at midlerne bidrager til fælles-
skabet på Langeland og i vores dækningsområde. Vi ser derfor 
frem til at kigge på de mange og spændende ansøgninger 
om fondsmidler, som fonden garanteret og forhåbentlig vil 
modtage, lyder opfordringen fra fondsformanden.

Sponsorater og fondsmidler:

Vi støtter dem, der dyrker og styrker Langeland
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Bestyrelsen for Fonden Langelands Elforsyning har tidligere 
besluttet, at det ikke er LEF selv, der skal udrulle fiber på 
Langeland. Til gengæld har forskellige parter vist interesse 
for at bruge vores mange kilometer tomrør rundt på øen.

Bestyrelsen har haft fiber og bredbånd på dagsordenen helt 
siden 2006, hvor vi bestilte en rapport om fiberbredbånd på 
Langeland hos Nordjysk Netforum. Rapporten lå klar i januar 
2007 og viste, at der skulle investeres 220 millioner, hvis alle 
på Langeland skulle kunne tilsluttes fibernet. Samtidig fik 
vi vurderet om fondens formål kunne indeholde udrulning 
af fiber til alle.

Advokat Jesper Kjeldsen konkluderede dengang, at vi næppe 
fik lov til at ændre formålsparagraffen, og at den ikke kunne 
indeholde udrulning af fiber, som den var.

Bestyrelsen traf, på baggrund af rapporten, en beslutning 
om ikke at forsøge at ændre vedtægter for at gå ind i ud-
rulning af fiber.

Emnet igen på dagsordenen

Gennem de sidste 10-12 år har vi med jævne mellemrum 
genoptaget emnet ”fiber på Langeland”. I 2013 bestilte         
Langelands Kommune og LEF i fællesskab en rapport fra 
Ålborg Universitet, der skulle afdække status for bredbånds-
dækningen på Langeland. Rapporten, der lå færdig i starten 

af 2014, gav grundlag for en opdateret analyse af situationen 
omkring fiber, bredbånd og mobildækning på Langeland:

- Det er en udvikling, som vi følger tæt og interesserer os 
for. For vi har naturligvis også et ønske om, at vores kunder 
har så gode forbindelser som muligt, selvom det var for dyrt 
for LEF selv at etablere fiber på øen, fortæller Kim Henning 
Hansen, der er direktør for Fonden Langelands Elforsyning.

Interesse for tomrør rundt på Langeland

Bestyrelsen besluttede allerede tidligt i forløbet at lægge 
tomrør i forbindelse med kabellægningen. Disse tomrør 
er primært lagt til senere brug for eventuelle fibre mellem      
vores transformatorstationer. Vi har i dag godt 40 km tomrør 
liggende spredt rundt på Langeland:

- Det var en enig bestyrelse, der besluttede, at fiber ikke var 
en opgave for Fonden Langelands Elforsyning. Det handlede 
ikke blot om at anlægge fiber, men også om at drive det. Her 
ville det ikke være muligt for os at konkurrere med stærke 
fiberaktører som Stofa, YouSee og Waoo. Derfor traf man 
i stedet beslutningen om at lægge tomrør i, fortæller Kim 
Henning Hansen.

- Indtil videre har YouSee og SkyWire været interesseret i at 
bruge vores tomrør, og vi håber, at de begge har lyst til at 
engagere sig så meget som muligt i Langeland. 

Fiber og 40 kilometer tomrør

Manøvretavle på 60/10 kV station
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Seks kilometer søkabel til Strynø

For LEF NET A/S, som driver el-nettet på og om-
kring Langeland, er forsyningssikkerhed til kunder-
ne alfa og omega. For at sikre en stabil og sikker for-
syning til Strynø skulle der i 2016 et nyt søkabel til. 
 
- Vi forsøger at have så få og så kortvarige afbrydelser af 
strømmen som muligt. Det gør vi både ved at vedlige-
holde det eksisterende net og udskifte til nyt, når der 
er brug for det. Det var der i 2016 brug for på forbin-
delsen til Strynø.  Her har vi, som alle steder, tosidet for-
syning, så vi altid har en backup at skifte til, hvis der er 
problemer, fortæller Gerdt Hedegaard og fortsætter: 
 
- På grund af et par skader var der kun én forbindelse til 
øen, og efter fejlfinding og forgæves forsøg på reparation 
af søkablet besluttede vi at skifte det.

Seks kilometer på havbunden

Da den administrative del og de rette godkendelser var på 
plads, var det Langelands Museums tur til at undersøge 
havbunden, før det seks kilometer lange kabel blev lagt:

- Museet skulle selvfølgelig have lov at kigge først, men 
fandt ikke noget. Derfor kunne vi gå i gang med at lægge 
kablet, der på det meste af strækningen ligger direkte på 
havbunden. Det var godt igen at få en tosidet forsyning til 
Strynø og dermed den forsyningssikkerhed, vi gerne vil stå 
for, selvom vi selvfølgelig havde en nødplan, som der dog 
ikke blev brug for, fortæller kabelmesteren.

Tosidet forsyning på plads igen

Det tidligere kabel til Strynø havde mindst 45 år på bagen. 
Derfor har Gerdt Hedegaard det fint med, at der nu er lagt 
et moderne søkabel til øen i bedre materiale og med en 
dobbelt yderkappe.

Det var LEF NET A/S selv, der lagde søkablet – dog med 
hjælp fra et udlæggerskib fra Svendborg:

- Da vi trak det gamle kabel op, var det sat til med muslin-
ger, men der var faktisk ingen ydre skader på det, selvom 
der altså var fejl på nettet. Det mest sandsynlige er, at det 
har fået en overfladeskade, hvor kappen så var mindre tyk, 
fordi der er blevet stanget ål eller lignende i området, for-
tæller kabelmesteren:

- Det kørte simpelthen bare, da den administrative del var 
overstået, og vi kunne lægge det nye kabel. Der gik cirka 
en uges tid med at lægge det nye kabel. Så nu har de om-
kring 200 sjæle på Strynø igen en tosidet forsyning med 
et reservekabel, vi kan koble om på, hvis det skulle blive 
nødvendigt.  

Eftersyn og vedligeholdelse

Gennem årene er flere kilometer af de gamle kabler 
blevet skiftet ud med nye. Hvor de gamle var af kobber, 
oliefyldte og med en blykappe, så er de nye kabler langt 
mere moderne i deres opbygning og materialer. Netop 
udskiftning, eftersyn og vedligeholdelse af materiel er 
nogle af de opgaver, som kabelmester Gerdt Hedegaard og 
kollegerne arbejder meget med:

- Vi laver blandt andet eftersyn og vedligeholdelse på trans-
formerstationer og skabe rundt på hele øen. For vi vil gerne 
være på forkant med tingene, hvorfor vi skifter løbende, 
siger han og runder af:

- For os handler det jo om at begrænse den strømløse tid 
for forbrugerne mest muligt. Det er selvfølgelig ikke muligt 
helt at undgå, men vi bestræber os altid på det. For eksem-
pel ved at være på forkant med vores materiel.

 

Elektriker Knud Elnegaard ved 
udlægning af søkabel
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Ledelsespåtegning

PÅTEGNINGER

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2016 for Fonden Langelands 
Elforsyning.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 
og efter vores opfattelse giver koncernregnskabet og års-
regnskabet et retvisende billede af fondens aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af 
resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
-  31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Rudkøbing, den 4. april 2017
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

PÅTEGNINGER

Til bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 
Fonden Langelands Elforsyning for regnskabsåret 1. januar 
-  31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabsprak-
sis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen 
som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet ud- 
arbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-
skabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af 
resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-
nationale 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 koncernregnskabet og årsregnskabet”. Vi 
er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med in-
ternationale 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 koncernregnskabet  
og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregn-
skab 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.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet 
er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant; samt at udarbejde koncernregnska-
bet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 

at likvidere koncernen eller fonden, indstille driften eller 
ikke har andet realistisk alternativ til at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet 
og årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncern-
regnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. 

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 
er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil 
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl- 
informationer 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 koncernregnskabet og årsregnska-
bet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under re-
visionen. Herudover:

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udfor-
mer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrække-
ligt 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 revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om ef-
fektiviteten af fondens interne kontrol.

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som 
er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Svendborg, den 4. april 2017

TRANBERG Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVRnr. 26 06 36 55

PÅTEGNINGER

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af kon-
cernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet 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 fondens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der 
er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådan-
ne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det re- 
visionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at koncernen og fonden ikke 
længere kan fortsætte driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struk-
tur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om koncernregn-
skabet og årsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at 
der gives et retvisende billede heraf.

•  Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 
for de finansielle oplysninger for virksomhederne 
eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at 
udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er 
ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre kon-
cernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisions-
konklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observa-
tioner, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet 
omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetnin-
gen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og års-
regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 
væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet og års-
regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på 
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet-
ningen indeholder krævede oplysninger i henhold til års-
regnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncern-
regnskabet eller årsregnskabet og er udarbejdet i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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SELSKABSOPLYSNINGER

Formål

Fonden Langelands Elforsynings formål er at medvirke 
til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne 
samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver 
måde har tilknytning til elforsyningen. Fonden Lange-
lands Elforsyning kan - selv eller sammen med andre 
- enten direkte stå for aktiviteterne eller kan placere dis-
se i selskaber med begrænset ansvar i forhold til fonden. 
 
Fondens formål er endvidere at medvirke til bevarelse, restau-
rering eller genopbygning af installationer, som er eller kan 
være en del af elforsyningens historie i forsyningsområdet.

Fonden kan derudover støtte almennyttige initiativer for 
det langelandske område efter bestyrelsens valg så vidt 
muligt med relation til Langelands Elforsynings virke på øen. 

Brugerindflydelse/ledelse

Brugermøde

Fonden Langelands Elforsyning er forpligtet til at indkalde 
til brugermøde en gang om året, inden udgangen 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.

Fonden Langelands Elforsyning er en  
selvstændig forbrugerstyret virksomhed

Brugermøde

Repræsentantskab 
58 medlemmer

Bestyrelse 
7 medlemmer

På billedet øverst fra venstre: Thomas Elnegaard, bestyrelsesmedlem. Søren Nistrup Jørgensen, bestyrelsesmedlem. Vagn Nielsen, bestyrelsesmedlem. 
Torben Tørnqvist, bestyrelsesmedlem. Brian Laulund-Pedersen, teknisk chef. Jacob Mortensen, økonomichef.
På billedet nederst fra venstre: Preben Hansen Bestyrelsesmedlem. Kim Henning Hansen, direktør. Jens Oldenbjerg, bestyrelsesformand. Per Bay Nielsen 
næstformand.
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SELSKABSOPLYSNINGER

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 gen- 
vælges i det år man er fyldt eller fylder 70 år.

I valgområdet tidligere Tranekær Kommune skulle 
vælges 5 medlemmer til repræsentantskabet. Der var 7 
opstillede. Valgresultatet blev: 
Genvalg:
Vagn Nielsen, Kirsebærvænget 5
Bruno Hansen, Ahornvej 13
Brian Larsen, Stengadevej 30
Nyvalg:
Michael Finn Hansen, Snøde Udflyttervej 2
Jens Jensen, Tranekærvej 3

I valgområdet tidligere Sydlangeland Kommune skulle 
vælges 6 medlemmer til repræsentantskabet.  Der var 8 
opstillede. Valgresultatet blev:
Genvalg:
Per Bay Nielsen, Møllebjergvej 6A
Knud Pihl, Brandsbyvej 5
Erling Rasmussen, Møllevænget 13
Jørgen Lysbjerg Jensen, Søndergade 28
Henrik Rasmussen, Rathvej 2
Bjarne Kaae, Østervej 12
 
I valgområdet tidligere Rudkøbing Kommune skulle 
vælges 9 medlemmer til repræsentantskabet. Der var 12 
opstillede. Valgresultatet blev:
Genvalg: 
Preben T. Hansen, Nørrebro 181
Niels Flemming Hansen, Sommerlyst 14
Lars Roost, Nordre Landevej 18
Torben Jensen, Elmevænget 5
Jesper Møller Hansen, Torpevej 23
Jens Bruun Hansen, Haverne 7
Erling Meier, Haverne 8
Preben Hansen, Søndre Landevej 2
Nyvalg:
Anne Mette Wandsøe, Østergade 28, 2. th

I brugermødet deltog 62 brugere, og de medbragte 14 
gyldige fuldmagter.

Repræsentantskabet ultimo 2016
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
Svend Andersen, Tressebøllevej 13, 5953 Tranekær
Tommy P. Holm, Kirsebærvænget 12, 5953 Tranekær
Vagn Nielsen, Kirsebærvænget 5, 5953 Tranekær
Bruno Hansen, Ahornvej 13, 5953 Tranekær
Michael Finn Hansen, Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær
Peer S. Jørgensen, Stoensevej 8, 5953 Tranekær
Jes Laugesen, Lohalsvej 5, 5953 Tranekær
Brian Larsen, Stengadevej 30, 5953 Tranekær
Jens Jensen, Tranekærvej 3, 5953 Tranekær

Tidligere Sydlangeland Kommune
Palle Sæderup, Præstejorden 5, 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 Rudkø-
bing
Michael Schou-Hansen, Illebøllevej 1, 5900 Rudkøbing
Steen Brink Nielsen, Søndergade 6, 5932 Humble
Per Bay Nielsen, Møllebjergvej 6 A, 5900 Rudkøbing
Knud Pihl, Brandsbyvej 5, 5932 Humble
Erling Rasmussen, Møllevænget 13, 5932 Humble
Jørgen Lysbjerg Jensen, Søndergade 28, 5932 Humble
Henrik Rasmussen, Rathvej 2, 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 Rudkø-
bing
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
Inge Nielsen, Vindrosen 7, 5900 Rudkøbing
Poul Christensen, Spodsbjergvej 151, 5900 Rudkøbing
Jacob Larsen, Mosevænget 18, 5900 Rudkøbing
Preben T. Hansen, Nørrebro 181, 5900 Rudkøbing
Niels Flemming Hansen, Sommerlyst 14, 5900 Rudkøbing
Anne Mette Wandsøe, Østergade 28 2th., 5900 Rudkøbing
Lars Roost, Ndr. Landevej 18, 5900 Rudkøbing
Torben Jensen, Elmevænget 5, 5900 Rudkøbing

Brugermøde 30. maj 2016 
Valg til repræsentantskabet.
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Tidligere Sydlangeland Kommune:
Bestyrelsesmedlem:
Genvalg: Thomas Elnegaard, Vindebyvej 10.
Bestyrelsessuppleant:
Genvalg: Michael Schou-Hansen, Illebøllevej 1.

Tidligere Rudkøbing Kommune:
Bestyrelsesmedlem:
Genvalg: Søren Nistrup Jørgensen, Vindeltorpvej 4.
Bestyrelsessuppleant:
Genvalg: Henrik Schakow, Skrøbelev Hedevej 9.

I repræsentantskabsmødet deltog 36 repræsentanter.
Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Oldenbjerg 
som bestyrelsesformand og Per Bay Nielsen som næst-
formand. 

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
Per Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

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

Direktion:
Direktør Kim Henning Hansen

Revision:
Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

SELSKABSOPLYSNINGER

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 2017
Brugermøde afholdes mandag den 29. maj 2017 kl. 
15.00 på Hotel Skudehavn, Skudehavnen, 5900 Rud- 
købing.

Repræsentantskabsmøde 
Repræsentantskabsmøde 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 bestyrelses-
suppleanter.
5. Eventuelt.

Repræsentantskabsvalg 30. maj 2016.  
Valg til bestyrelsen
Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som 
vælges af repræsentantskabet blandt repræsentant 
skabets medlemmer snarest muligt efter brugermødet.
Bedømt på det tidspunkt hvor valget foretages, skal be-
styrelsen bestå af 2 medlemmer bosiddende i den tid-
ligere Tranekær Kommune, 3 medlemmer bosiddende 
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:
Genvalg: Jens Oldenbjerg, Løkkebyvej 69.
Bestyrelsessuppleant:
Genvalg: Jan Ole Jakobsen, Askvej 13.
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LEF NET A/S     Jens Oldenbjerg  bestyrelsesformand 
      Per 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 
      Per 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 
      Per 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 
      Per 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 
      Per Bay Nielsen  bestyrelsesmedlem 
      Thomas Elnegaard bestyrelsesmedlem 
      Kim Henning Hansen direktør 
 

Bestyrelse og direktions øvrige ledelseshverv i koncernen pr. 31. december 2016

SELSKABSOPLYSNINGER
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Hoved- og nøgletal for koncernen

SELSKABSOPLYSNINGER

t. kr. 2016 2015 2014 2013 2012

Resultatopgørelse

Nettoomsætning *) 46.346 47.540 60.235 62.947 68.492

Bruttoresultat 34.896 26.481 30.358 31.505 33.518

Resultat af ordinær primær drift 5.088 -30.942 -827 3.980 6.900

Finansielle poster, netto 4.984 6.190 10.308 4.972 10.910

Årets resultat 8.314 -17.435 6.807 5.936 12.227

Balance

Balancesum 408.116 397.403 429.054 430.927 437.393

Egenkapital 329.091 322.509 341.391 332.905 327.481

Pengestrømme

Driftsaktivitet 24.836 5.806 19.050 5.334 26.892

Investeringsaktivitet -4.449 -4.746 -7.298 11.344 6.067

Finansieringsaktivitet -764 -448 144 -1.170 -2.805 

Pengestrømme i alt 19.623 612 11.896 15.508 30.155

Medarbejdere

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere 17 17 19 19 20

Nøgletal i %

Bruttomargin 75,3 55,7 50,4 50,1 48,9

Soliditetsgrad 80,6 81,2 79,6 77,3 74,9

Egenkapitalforrentning 2,6 -5,3 2,0 1,8 3,7

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.

*) ændring af regnskabspraksis for præsentation af omsætning er ikke korrigeret for 2014 og tidligere år. 

Hovedtal elvirksomhed 2016 2015 2014 2013 2012

Områdeforbrug MWh 74.430 73.736 73.185 76.833 77.859

Leverede MWh 69.879 69.862 70.026 73.796 73.272

Virkningsgrad 93,9 94,7 95,7 96,3 94,1
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ANBEFALING FONDENS TILGANG1.1.

2.1.1

2.2.1

2.2.2

Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for 
ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan og skal 
udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende 
fonds vegne og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal 
imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes 
behov og mulighed for at opnå relevant opdateret infor-
mation om fondens forhold.

Det anbefales, at bestyrelsen, med henblik på at sikre den er-
hvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens 
formål og interesser, mindst en gang årligt tager stilling til fon-
dens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangs-
punkt i vedtægten.

Det anbefales, at bestyrelsesformanden 
organiserer, indkalder og leder bestyrelses-
møderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelses- 
arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for 
bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshver-
vet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at 
udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, 
bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at be-
styrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og 
kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling 
mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og 
en eventuel direktion.

Fonden følger anbefalingen.

Retningslinjer for ekstern kommunikation fremgår af forret-
ningsorden for bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning.

Fonden følger anbefalingen.

Der afholdes strategimøde hvert år i september, hvor bestyrel-
sen tager stilling til fondens strategi og uddelingspolitik.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for indkaldelse til bestyrel-
sesmøderne og står for ledelsen af disse.

Fonden følger anbefalingen.

Næstformanden orienteres, hvis formanden anmodes om at 
udføre særlige driftsopgaver for selskabet og indkalder besty-
relsen, hvis opgaven er så væsentlig, at den bør behandles i 
bestyrelsen.

LEDELSESBERETNING

Bestyrelsen for Fonden Langelands Elforsyning har gennemgået og taget stilling til 
anbefalingerne for god fondsledelse på bestyrelsesmøde den 6. marts 2017.  
Fonden Langelands Elforsyning følger 15 ud af 16 anbefalinger.

DE 16 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

2.3.1

Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlæg-
ger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst 
muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen vurderer løbende, hvilke kompetencer der er nød-
vendige. Hvis kompetencerne ikke findes internt, anvendes 
eksterne rådgivere.
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LEDELSESBERETNING

2.3.5

Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den 
erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af besty-
relsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), med-
mindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Fonden følger ikke anbefalingen.

Bestyrelse og direktion er sammenfaldende i fonden og fon-
dens 100 % ejede datterselskaber. Bestyrelsen mener, det er 
den bedst egnede struktur i koncernen.

2.3.2

2.3.3

Det anbefales, at bestyrelsen med respekt for en eventuel 
udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og 
gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandi-
dater til bestyrelsen.

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på bag-
grund af deres personlige egenskaber og kompetencer under 
hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved 
sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer 
tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med 
behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i 
relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet i henhold til  
fondens vedtægter.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet blandt 
repræsentantskabets medlemmer. Overvejelserne gøres i 
repræsentantskabet.

2.3.4

Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen og på den 
erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside redegøres for 
sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldig-
hed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af besty-
relsens medlemmer:

• den pågældendes navn og stilling
• den pågældendes alder og køn
• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af 

medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle 
valgperiode

• medlemmets eventuelle særlige kompetencer
• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster 

i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelses-
udvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, 
institutioner samt krævende organisationsopgaver

• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/til-
skudsyder m.v. og

• om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger anbefalingen.

Fonden angiver hvert bestyrelsesmedlems oplysninger i 
ledelsesberetningen.
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2.4.1

Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlem-
mer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbej-
dervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét 
medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem  
og otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhæn-
gige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst 
tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for 
uafhængig, hvis den pågældende: 

• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af 
direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en 
væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed 
til fonden

• inden for de seneste fem år har modtaget større veder-
lag, herunder uddelinger eller andre ydelser fra fonden/
koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virk-
somhed til fonden i anden egenskab end som medlem af 
fondens bestyrelse eller direktion 

• inden for det seneste år har haft en væsentlig forretnings-
relation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller 
ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem 
i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/
koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virk-
somhed til fonden

• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller 
partner hos ekstern revisor

• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i 
mere end 12 år

• er i nær familie med eller på anden måde står personer, 
som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær

• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til for-
mål at yde støtte til disses familie eller andre, som står dis-
se særligt nær eller

• er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller 
lignende, der modtager eller gentagne gange inden for 
de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer 
fra fonden.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 3 anses for uafhæn-
gige.

De 4 bestyrelsesmedlemmer, der ikke anses for at være 
uafhængige, har alle været i Fonden Langelands Elforsynings 
bestyrelse i mere end 12 år. Det er udelukkende dette forhold 
der gør, de ikke anses for uafhængige.

2.5.1

Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum 
udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode 
på fire år.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen vælges for en periode på 3 år.

LEDELSESBERETNING
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2.5.2

2.6.1

2.6.2

3.1.1

3.1.2

Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fast-
sættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetnin-
gen eller på fondens hjemmeside.

Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringspro-
cedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle med-
lemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet 
drøftes i bestyrelsen.

Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en 
eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resulta-
ter efter forud fastsatte klare kriterier.

Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdriven-
de fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af 
en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt 
kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regn-
skabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde 
og ansvar, der følger af hvervet.

Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det 
samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventu-
el direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra an-
dre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om 
eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bort-
set fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager 
for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af 
fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Fonden følger anbefalingen.

I fondens vedtægter er der en aldersgrænse på 70 år ved valg 
til repræsentantskabet. Da bestyrelsen vælges blandt med-
lemmerne af repræsentantskabet, gælder aldersgrænsen indi-
rekte for bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen.

Når Fondens bestyrelse årligt mødes i september, drøftes 
fremover resultatet af den forud for mødet gennemførte eva-
luering af bestyrelsens arbejde i det forgangne år.

Fonden følger anbefalingen.

Fondens formand og næstformand afholder en gang årligt 
en samtale med direktøren om dennes ansvar og opgaver og 
evaluering heraf.

Fonden følger anbefalingen.

Vederlaget til bestyrelsen og direktion er fast. 

Fonden følger anbefalingen.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlems og direktions samlede 
vederlag oplyses.

LEDELSESBERETNING
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Ledelseshverv uden for Fonden LEF:
• Direktør i Oldenbjerg Holding ApS
• Direktør i Oldenbjerg ApS
• Medlem af repræsentantskabet i Dansk 

Energi Net 
 
 
Medlem af bestyrelsen i over 12 år og  
anses derfor ikke for uafhængig

JENS OLDENBJERG

TORBEN TØRNQVIST

PER BAY NIELSEN

SØREN NISTRUP  
JØRGENSEN

VAGN NIELSEN

Direktør 
67 år - mand
Indtrådt: 31. maj 1995
Genvalgt: 7 gange
Næste valg: 2019 
Samlet honorar i 2016: 
85.327,25 kr.

Konsulent
62 år - mand
Indtrådt: 31. maj 2005
Genvalgt: 4 gange
Næste valg: 2018 
Samlet honorar i 2016: 
22.790 kr.

Pens. planteavls- 
konsulent
69 år - mand
Indtrådt: 28. maj 2002
Genvalgt: 4 gange
Næste valg: 29/5 2017 
Samlet honorar i 2016: 
37.922,75 kr.

Gårdejer
55 år - mand
Indtrådt: 27. maj 2013
Genvalgt: 1 gang
Næste valg: 2019 
Samlet honorar i 2016: 
22.790 kr.

Blikkenslagermester
69 år - mand

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

BestyrelsesmedlemBestyrelses-
næstformand

Ledelseshverv uden for Fonden LEF:
• Bestyrelsesformand for Midtlangeland 

Fjernvarme
• Bestyrelsesformand for Foreningen 

Ørstedspavillonen
• Bestyrelsesformand for Stiftelsen af 

1851 
 
Uafhængighed: Anses for uafhængig

Ledelseshverv uden for Fonden LEF: 
Ingen

 

 
 
Medlem af bestyrelsen i over 12 år og  
anses derfor ikke for uafhængig

Ledelseshverv uden for Fonden LEF:  
Ingen

Uafhængighed: Anses for uafhængig

Ledelseshverv udenfor Fonden LEF:
• Bestyrelsesmedlem i Tullebølle VVS 

& Blik ApS
• Direktør i Tullebølle VVS Holding 

ApS
• Direktør i Vn Holding Tullebølle ApS 

 
Medlem af bestyrelsen i over 12 år 
og anses derfor ikke for uafhængig

Indtrådt: 28. maj 1997
Genvalgt: 6 gange
Næste valg: 2018 
Samlet honorar i 2016: 
22.790 kr.

PREBEN HANSENTHOMAS ELNEGAARD

Instruktør
50 år - mand
Indtrådt: 27. maj 2008
Genvalgt: 2 gange
Næste valg: 29/5 2017
Samlet honorar i 2016: 
22.790 kr.

Gårdejer
49 år - mand
Indtrådt: 25. maj 2004
Genvalgt: 4 gange
Næste valg: 2019 
Samlet honorar i 2016: 
24.720,50 kr.

BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem

Ledelseshverv uden for Fonden LEF: 
Ingen 

Uafhængighed: Anses for uafhængig

Ledelseshverv uden for Fonden LEF:
• Bestyrelsesmedlem i FOMO
• Bestyrelsesmedlem i Nordenbro Vind- 

møllelaug. 
• Medlem af repræsentantskabet i Dansk 

Energi Net
 
 
Medlem af bestyrelsen i over 12 år og  
anses derfor ikke for uafhængig 

Bestyrelsen

LEDELSESBERETNING

KIM HENNING HANSEN

58 år - mand
Ansat som driftsingeniør. 1. august 1990 
Ansat som direktør: 1. juni 1998 
Samlet honorar inkl. pension i 2016: 
1.225.620,20 kr

Direktør for Fonden Langelands  
Elforsyning og fondens datterselskaber

Ledelseshverv uden for Fonden LEF: 
Bestyrelsesmedlem i Fonden De Langelandske Kunsttårne
Bestyrelsesmedlem i Dansk Energi Lederforum
Medlem af Dansk Energi Net direktørudvalg 
Bestyrelsesmedlem i Lejbølle Vindkraft I/S
Medlem af repræsentantskabet i Fynske Bank
Bestyrelsesmedlem i Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet
Bestyrelsesmedlem i Foreningen Kulturnatten Rudkøbing

Direktion
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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

Fonden 
Langelands Elforsyning

LEF NET A/S
(100%)

Langelands  
Elforsyning A/S 

(100%)

Gadelys  
Langeland A/S 

(51 %)

LEF Vind 1 ApS
(100%)

LEF Vind 2 ApS
(100 %)

Selskabsstruktur 31. december 2016

LEDELSESBERETNING

På billedet øverst fra venstre. Hans Erik Nielsen, montør. Jacob Mortensen, økonomichef. Gerdt Hedegaard, kabelmester. Knud Elnegaard, elektri-
ker. Kim Henning Hansen, direktør. Knud Erik Eriksen, elektriker. Klaus Tørnqvist, elinstallatør. Brian Laulund-Pedersen, teknisk chef.

På billedet nederst fra venstre. Torben Holm Christiansen, eltekniker. Kim Jensen, elektriker. Lars Nielsen, kontorassistent. Tine Hansen, kontor-
assistent. Lisbeth Jensen, kontorassistent. Birthe Henningsen, kontorassistent. Vivian Pedersen, kontorassistent. Jesper Petersen, elektriker. Tune 
Dziemieszka, elektriker.
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Organisation og personaleforhold

31. december 2016 havde Fonden Langelands Elforsyning 
17 medarbejdere.

24. oktober 2016 tiltrådte Jacob Mortensen som ny økono-
michef, da Henrik Madsen-Østerbye søgte nye udfordrin-
ger og fratrådte 31. oktober 2016.

Mission

Vi er her for: 
At fremskaffe og distribuere el til forbrugerne i vort 
forsyningsområde, Langeland Kommune.

At sikre elforbrugerne på Langeland en driftssikker el- 
forsyning til en fornuftig pris.

Vision

Fonden Langelands Elforsyning er et lokalt forbrugerstyret 
selskab med fokus på at udvikle sig lokalt.

Vi vil udvikle os til fordel for de langelandske forbrugere 
og søge samarbejde med erhvervslivet, de offentlige insti-
tutioner 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

Organisationen 31. december 2016

LEDELSESBERETNING

Teknisk chef

Elinstallatør

Elektriker

Kabelmester

Eltekniker

Elektriker

Elektriker

Elektriker

Elektriker

Montør

Direktør

Økjonomichef

Kontorass.

Kontorass.

Kontorass.

Kontorass.

Kontorass.

Jacob Mortensen

Lisbeth Jensen

Birthe Henningsen

Vivian Pedersen

Lars Nielsen

Tine Hansen

Brian Laulund-Pedersen

Klaus Tørnqvist

Kim Jensen

Gerdt Hedegaard

Torben Holm

Knud Elnegaard

Knud Erik Eriksen

Jesper Petersen

Tune Dziemieszka

Hans Erik Nielsen

Kim Henning Hansen

53
52
51
50
49
48
47
46
45

2012 2013 2014 2015 2016

19

18

17,5

17

16

15,5

15
2012 2013 2014 2015 2016

Gennemsnitsancienitet

Gennemsnitsalder

Synlighed i lokalsamfundet 
 
Fonden Langelands Elforsyning ønsker at være synlig i for-
syningsområdet og støtter derfor det lokale foreningsliv. 

Vi støtter foreninger og idrætsliv med annoncer og spon-
sorater.

Vi støtter det lokale kunstnermiljø ved at være aktiv
i projektet De Langelandske Kunsttårne. Sponsorater kan 
ydes til foreninger (sport og klubber) samt til projekter af 
almennyttig karakter, i det omfang aktiviteterne er 
forretningsmæssigt begrundet.

Indgåelse af aftaler om større sponsorater skal godkendes 
af bestyrelsen.

For at sponsorater kan begrundes forretningsmæssigt, 
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. 
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LEDELSESBERETNING

I 2016 har Fonden Langelands Elforsyning givet 6 større 
sponsorater og en række mindre sponsorater. Der er i 2016 
givet nedenstående større sponsorater:

Hesselbjerg Musikfestival   25.000 kr.
Sejlskibs- og Pakhusforeningen Rudkøbing  18.000 kr.
Nordlangelandshallen    50.000 kr.
Kulturnat Rudkøbing    26.000 kr.
Fitness Nord    41.000 kr.
Tryggelev og Omegns Beboerforening  46.000 kr.

Mindre sponsorater: 
Tullebøllehallen, Rudkøbing Håndboldklub, Rudkøbing 
Borgerlige Skyttelaug, Rudkøbing Badminton Klub, Lan-
gelands Golf Klub, Rudkøbing Boldklubs Venner, Medi-
cinhaverne, Langeland cykel og løb, Lohals Havn, Lohals 
Frikadellefest, Grundlovsfest i Humble, Langelandshallen, 
Bagenkophallen, Nordlangelandshallen, Lejbølle Hjorteba-
ne, Humblehallen, Bio Langeland, H. C. Ørstedsselskabet, 
Langelands dykkerklub,  Langelands Brassband, Rudkø-
bing Tennisklub, Sportfiskeren Langeland, Langeland Mo-
torcykel Klub, Bagenkop Havnefest, Langelands Rideklub, 
Rudkøbing Jazzklub, Møllehavehuset, Ældresagen, Lions 
Klub, Rudkøbing Musikforening, Grundlovsfest i Lindelse, 
Danahus’  Venner og Rudkøbing Roklub

Fonden Langelands Elforsynings uddelingspolitik 
Fonden Langelands Elforsynings vedtægter giver mulig-
hed for udlodning af økonomiske midler.

Vedtægtens punkt 2.3
Fonden kan derudover støtte almennyttige initiativer for 
det langelandske område efter bestyrelsens valg så vidt 
muligt med relation til Langelands Elforsynings virke på 
øen.

Vedtægtens punkt 10.2
Ved aflæggelse af fondens årsregnskab sammenlægges 
årets resultat med resultatet fra de seneste fire årsregnska-
ber. Det samlede resultat i den 5-årige periode sammen-
holdes med fondens samlede uddelinger i samme perio-
de. Bestyrelsen kan foretage uddelinger, i det omfang de 
samlede uddelinger i den 5-årige periode ikke dermed 
overstiger 30 procent af det samlede resultat i perioden. 
Uddelinger skal ske under iagttagelse af lovgivningens 
krav.

Økonomiske rammer: 

Årstal Resultat i t.kr.
2012: 12.227
2013: 5.936
2014: 6.807
2015: -19.335
2016: 6.413
Totalt: 12.070

For regnskabsåret 2016 kan der udloddes 30 procent af 
12.070 t.kr. svarende til 3.621 t.kr.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 24. april 
2017 at hensætte 3.600 t.kr. til udlodning i henhold til 
vedtægterne. 600.000 kr. udloddes i 2017, og 3.000.000 kr. 
hensættes til senere udlodning.
 
Ansøgning om midler fra den økonomiske pulje 
Samtidig med materiale til brugermødet og repræsentant-
skabsmødet i maj offentliggøres puljens størrelse samt 
betingelser for at kunne komme i betragtning. Ansøgnin-
ger kan indsendes til fonden fra offentliggørelsen og frem 
til 15. august.

Bestyrelsens behandling af ansøgninger 
På bestyrelsesmødet i september behandles de indkomne 
ansøgninger.

Offentliggørelse og overrækkelse af uddelinger 
Overrækkelse af udlodninger foretages primo oktober.

Koncernens hovedaktiviteter/forretningsområder
• Netvirksomhed i henhold til bevilling efter Elforsy-

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

kabellægning 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.

Usædvanlige forhold 
Koncernens resultat sidste år var påvirket væsentlig i 
negativ retning af nedskrivning på vindmølleanlæg. Ledel-
sen vurderer, at der ikke har været usædvanlige forhold, 
der har påvirket koncernens resultat. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør 6.413 t.kr. mod et 
underskud sidste år på 19.335 t.kr. Ledelsen anser årets 
resultat for tilfredsstillende.

Særlige risici
Koncernen har væsentlige investeringer i børsnoterede 
værdipapirer omfattende både aktier og obligationer. Alle 
investeringer foretages for egne midler. Årets resultat vil 
være påvirket af kursudsving på koncernens beholdning 
af værdipapirer.

Koncernens produktion af strøm fra vindmøllen i LEF Vind 
1 ApS afsættes til spotpris. Ledelsen forventer at prisen 
vil stige fremover, derfor er der ikke foretaget prissikring. 
Årets resultat er påvirket af udsving i elspotprisen og vur-
dering af nedskrivningsbehovet på vindmølleanlæg.

Den forventede udvikling
Ledelsen forventer en aktivitet og indtjening på driften i 
2017 på niveau med 2016.
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Formål 

Fondens formål er at fremme kendskabet til Langelands 
Elforsynings historie, herunder restaurering og vedlige-
holdelse af transformertårnene på Langeland, som blandt 
andet 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. Udsmyknin-
gerne skal så vidt muligt udskiftes hvert tredje år, og ingen 
bliver tårnkunstner på livstid.

Året 2016 
I 2016 var der igen lidt udskiftning af kunstnere. 
I tårn 1 fortsatte Keld Moseholm. 
I tårn 2 fortsatte Lauge Voigt. 
I tårn 3 fortsatte Heerwagen. 
I tårn 4 fortsatte Henriette Lorentz. 
I tårn 5 fortsatte Lotte Engelbrecht. 
I tårn 6 ny kunstner Jørgen Minor. 
I tårn 7 ny kunstner Lars Calmar. 
I Tårn 8 fortsatte Keld Nielsen og Marianne Krag Petersen. 
I tårn 9 ny udstilling af Hans Kjær 
I tårn 10 fortsatte Sabine Majus. 
I tårn 11 ny kunstner Frank Fenriz 
I tårn 12 fortsatte Vivian Rose.

Der blev holdt fernisering for de fire kunsttårne, der fik ny 
kunstner, lørdag den 7. maj 2016.

Fonden De Langelandske Kunsttårne.

Fonden De Langelandske Kunsttårne

LEDELSESBERETNING

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

Fonden De Langelandske
Kunsttårne

Kunsttårn
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LEDELSESBERETNING

Lørdag den 11. juni 2016 genlød hele Langeland af sang 
for 6. gang. 

Kunstneren Hans Kjær fik ideen til et helt nyt tiltag i for-
bindelse med kunsttårnene i 2011 - en TÅRNSANGERDAG. 
Arrangementet er underholdning ved alle 12 kunsttårne, 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 mellem 
kunstnerne, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, po-
litihjemmeværnet, Langeland Kommune og Langelands 
Elforsyning blev succesen igen stor.  

Feeerniseriiinnng
Lørdagden 7.maj 2016 fra kl. 13.00

Tårn 11
Kinderballevej 3 a

Kunstner Frank Fenriz
Kl. 13.00: Åbning ved Formanden for

Fonden De Langelandske Kunsttårne Povl Erik Hansen
og kunstner Frank Fenriz

Tårn 9
Haugbøllevej 12 a
Kunstner Hans Kjær

Kl. 14.00: Åbning ved Formanden for
Fonden De Langelandske Kunsttårne Povl Erik Hansen

og kunstner Hans Kjær

Tårn 7
Skovsbovej 22 a

Kunstner Lars Calmar
Kl. 15.00: Åbning ved Formanden for

Fonden De Langelandske Kunsttårne Povl Erik Hansen
og kunstner Lars Calmar

Tårn 6
Pederstrupvej 16 a

Kunstner JørgenMinor
Kl. 16.00: Åbning ved Formanden for

Fonden De Langelandske Kunsttårne Povl Erik Hansen
og kunstner Jørgen Minor

Fonden Langelands Elforsyning
Spodsbjergvej 141 - 5900 Rudkøbing
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Vi har energien til dig

TÅRNSANGERDAGEN
LØRDAG DEN 11. JUNI 2016

Lørdag den 11. juni 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

Program for Tårnsangerdagen 11. juni 2016
Kl. 9 Tårn 1 Lohalsvej 5

Tåsingekoret

Kl. 10 Tårn 2 Hesselbjærgvej 18a
Ole Rolf Lassen

Kl. 11 Tårn 3 Botofte Strandvej 8
Koret

Kl. 12 Tårn 4 Korsebøllevej 12
Mogens Kold

Kl. 13 Tårn 5 Lismosevej 6a
Liv og Sang

Kl. 14 Tårn 6 Pederstrupvej 16
Rudkøbing Sangkreds

Kl. 15 Tårn 7 Skovsbovej 22a
Sygehuskoret

Kl. 16 Tårn 8 Hennetvedvej 58a
Lindelse Kirkekor

Kl. 17 Tårn 9 Haugbøllevej 12a
Rudkøbing Kirkekor

Kl. 18 Tårn 10 Langøvej 6
Tøsekoret

Kl. 19 Tårn 11 Kinderballevej 3a
Langelands Musikskole

Kl. 20 Tårn 12 Søndenbro 26a
Værkstedskoret

Varigheden ved hvert tårn er ca. 20 minutter
og ved alle tårnene er der også fællessang.

Sponsorer: Langeland Kommune, Lions Club Langeland og Nordea

Tårnsangerdag

Kunsttårn
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t. kr. 2016 2015 2014 2013 2012

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 12.258 11.541 11.997 11.729 13.090

Bruttoresultat 9.002 7.814 8.287 8.325 9.082

Resultat af ordinær primær drift -3.101 -3.487 -3.742 -2.982 -2.357 

Finansielle poster, netto 9.991 -15.181 12.245 9.689 16.088

Årets resultat 6.413 -19.335 6.807 5.936 12.227

Balance

Balancesum 350.970 345.486 353.469 341.931 336.742

Egenkapital 329.091 322.509 341.391 332.905 327.481

Pengestrømme

Driftsaktivitet -6.399 1.020 8.314 4.124 12.163

Investeringsaktivitet 9.964 415 44.578 402 38.106

Pengestrømme i alt 3.565 1.435 52.892 4.526 50.269

Medarbejdere

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere 17 17 19 19 20

Nøgletal i %

Bruttomargin 73,4 67,7 69,1 71,0 69,4

Soliditetsgrad 93,8 93,3 96,6 97,4 97,2

Egenkapitalforrentning 2,0 -5,8 2,0 1,8 3,8

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.

Hovedtal og nøgletal for modervirksomheden
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Hovedtal og nøgletal for datterselskaber

t.kr. 2016 2015 2014 2013 2012
LEF NET A/S
Netteoomsætning *) 22.999 20.404 27.923 27.692 27.883
Driftsresultat 3.397 1.425 2.618 4.201 3.602
Finansielle poster, netto -81 80 180 -411 3.612
Årets resultat 2.587 2.077 2.739 3.156 5.411

Aktiver 155.570 147.983 146.823 189.422 190.224

Egenkapital 114.328 121.741 119.665 160.926 157.767

Langelands Elforsyning A/S
Nettoomsætning 10.978 12.312 15.669 20.466 25.630
Driftsresultat -1.555 -5.770 -5.580 -2.396 362
Finansielle poster, netto 210 91 172 192 -151
Årets resultat -1.000 -4.379 -4.137 -1.673 158
Aktiver 21.499 9.219 10.576 14.725 17.198
Egenkapital 9.197 7.028 8.553 -489 1.697

Gadelys Langeland A/S
Nettoomsætning 2.730 2.633 2.564 2.489 2.416
Driftsresultat -27 33 97 41 71
Finansielle poster, netto 52 18 -12 -17 -22
Årets resultat 12 167 91 61 37
Aktiver 14.830 14.463 14.098 13.194 14.729
Egenkapital 13.076 13.064 12.897 12.805 12.744

LEF Vind 1 ApS
Nettoomsætning 4.038 4.055 5.307 5.346 5.370
Driftsresultat 2.425 -18.716 2.497 2.516 2.542
Finansielle poster, netto -292 -316 -479 -548 -659
Årets resultat 1.663 -14.558 1.688 1.522 1.427
Aktiver 14.843 16.442 38.397 40.686 43.165
Egenkapital -6.881 -8.544 6.014 4.327 2.804

LEF Vind 2 ApS
Nettoomsætning 0 0 0 0 0
Driftsresultat -149 -139 -148 -148 -145
Finansielle poster, netto 2.101 -6.289 1.324 954 1.160
Årets resultat 1.523 -4.895 964 623 761
Aktiver 9.258 10.166 19.165 20.953 22.895
Egenkapital -340 -1.864 3.031 2.067 1.444

*) ændring af regnskabspraksis for præsentation af omsætning, er ikke korrigeret for 2014 og tidligere år.
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Formål

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

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i året bestået i indkøb og salg 
af el til kunder på Langeland.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 10.978 t.kr. mod 12.312 t.kr. 
sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -1.000 t.kr. 
mod -4.379 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for 
tilfredsstillende.

Indkøb og salg af el

Langelands Elforsyning A/S indgik aftale med Energi Danmark 
A/S om indkøb af el fra 1. januar 2014. 

Langelands Elforsyning A/S sælger kun el i LEF NET A/S net-
område. Dvs. Langeland, Siø, Strynø og Strynø Kalv.

Det er selskabets prispolitik, at elpriserne til kunderne skal 
være så lave som muligt.

Moderselskabet Fonden Langelands Elforsyning har i 2016 
ydet 3,0 millioner kroner i driftstilskud.

Engrosmodel

Den 1. april 2016 trådte engrosmodellen i kraft, og Lange-
lands Elforsyning A/S overtog kontakten til elkunderne og 
udsendelsen af fakturaer.

LEDELSESBERETNING

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
Per Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion:
Direktør Kim Henning Hansen.

Langelands Elforsyning A/S

Teknisk chef Brian Laulund-Pedersen 
og økonomichef Jacob Mortensen.
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Formål

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

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af 
drift af netvirksomhed, herunder drift og vedligehold af 
60/10 kV stationer, 10 kV net og 0,4 kV net. Derudover har 
selskabet måleansvar i forsyningsområdet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 22.999 t.kr. mod 20.404 t.kr. 
sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 2.587 t.kr. 
mod 2.077 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for til-
fredsstillende.

Bevilling

Selskabet har bevilling til at drive netvirksomhed i sit for-
syningsområde. Bevillingen er udstedt af Energistyrelsen 
den 14. august 2004 og gælder for en periode på 20 år.

Lovgivning og regulering

Elforsyningsloven

Selskabet er underlagt elforsyningsloven.

Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelæg-
ges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til 
forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbru-
gerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning 
sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat 
give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsekto-
rens værdier. 
 
Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 
nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energian-
vendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse 
af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, 
samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressour-
cer og skabe konkurrence på markeder for produktion og 
handel med elektricitet. 
 
På elmarkedet har Energitilsynet ansvaret for kontrollen af 
elselskaber med bevilling til at drive 
distribution, regional transmission, landsdækkende trans-
mission (Energinet.dk) og forsyningspligt. 

Net- og transmissionsvirksomhederne er underkastet reg-
ler, som skal sikre forbrugerne mod selskabernes eventuel-
le udnyttelse af deres monopolstatus. 

Økonomisk regulering

Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 
er underlagt en regulering, der sætter et loft over priser-
nes udvikling. Priserne fastholdes på niveauet pr. januar 
2004. De udvikler sig dog med pristallet, og de kan også 
stige i forbindelse med visse nyinvesteringer.

Reguleringen fastsætter en individuel indtægtsramme 
for hver enkelt virksomhed, der tager udgangspunkt i 
virksomhedens indtægt i 2004 og den senere udvikling i 
virksomhedens netinvesteringer. 

Virksomhederne må gerne optjene et overskud til ejerne, 
forudsat det kan gøres, uden at prisloftet overskrides, 
f.eks. ved effektivisering af driften. Der er dog et loft over 
den forrentning, som en virksomhed kan opnå. Hvis for-
rentningsloftet overskrides, skal virksomheden nedsætte 
priserne.

Virksomhederne benchmarkes årligt, dvs. at de måles på 
deres effektivitet. Resultaterne offentliggøres på Energitil-
synets hjemmeside. Fra 2007 har benchmarkingen omfat-
tet både økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen. 

Datterselskaber

LEDELSESBERETNING

Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing

Telefon:    62511055

Telefax:     62514058

Email:  post@lef-net.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
Per Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion:
Direktør Kim Henning Hansen.

LEF NET A/S
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Fra regnskabsåret 2008 har Energitilsynet pålagt 
virksomhederne individuelle effektiviseringskrav på 
baggrund af benchmarkingen.

Intern overvågning

Energitilsynet fører tilsyn med netselskabernes interne 
overvågning. Modsat el-handelsselskaberne er el-netsel-
skaberne monopolselskaber. Det er vigtigt, at et konkur-
renceudsat 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 overvågnings-
program, 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 dokumente-
res, at programmet er gennemført.   

Energitilsynet fører blandt andet tilsyn med selskabernes 
interne overvågning ved virksomhedsbesøg og ved gen-
nemgang af selskabernes interne overvågningsprogram-
mer 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 selska-
berne i sektorerne udarbejder og følger beredskabs- og 
sikringsplaner for de anlæg, de selv ejer. 

Beredskabet betyder, at energisystemet hele tiden overvå-
ges, og at der er lagt planer for, hvordan forsyningen kan 
genetableres, hvis der kommer forstyrrelser. 

Forskrifter

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

Markedsforskrifterne omhandler netvirksomheder og 
kommercielle aktørers rettigheder og forpligtelser på el-
markedet i Danmark.

Markedsforskrifterne er retningslinjer, som er nødvendige 
for at elmarkedet kan fungere, og afregningen kan gen-
nemføres på korrekt vis. Markedsforskrifterne omfatter 
bl.a. vilkår for leverandørskift, daglig planhåndtering, ba-
lanceafregning samt normer for overførsel af data mellem 
aktører.

Markedsforskrifterne retter sig primært mod balancean-
svarlige aktører, elleverandører og netvirksomheder.

De tekniske forskrifter er retningslinjer, som er vigtige 
for den fysiske drift og systemsikkerhed for de sammen-
hængende højspændingsnet med tilkoblede anlæg. De 
tekniske forskrifter retter sig typisk mod anlægsejere og 
driftsansvarlige. Internationale forpligtelser for den fysiske 
systemdrift er typisk implementeret i tekniske forskrifter.

Leveringssikkerhed

Alle afbrydelser af over 1 minuts varighed registreres. 

Ved hver afbrydelse registreres blandt andet:

• Tidspunktet for afbrydelsens begyndelse

• Afbrydelsens længde

• Årsag til afbrydelsen

• Antallet af afbrudte kunder

• Om afbrydelsen er sket inden eller uden for eget net-
område

• 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 afbruds- 

varighed.

LEDELSESBERETNING
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Afbrudshyppighed antal afbrudRegistreringer 2012 - 2016 Afbrudshyppigheds varighed
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Afbrudshyppighed udtrykker den gennemsnitlige 
afbrudshyppighed, som slutbrugerne oplever, og opgøres 
ved det totale antal gange, som slutbrugerne har været 
afbrudt på et år, divideret med det samlede antal slutbru-
gere.

Afbrudsvarighed udtrykker, hvor lang tid en slutbruger 
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.

På 60/10 kV stationerne er der i 2016 foretaget de nødven-
dige planlagte eftersyn og revisioner.

10 kV anlæg

429 stk. transformerstationer
407,2 km 10 kV kabel

I 2016 er der foretaget de planlagte eftersyn og revisioner, 
samt de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Der er i 
2016 nedlagt 1 stk. 10/0,4 kV station.

820 m højspændingskabel er udskiftet.

6 km nyt søkabel er lagt til Strynø og 7,4 km søkabel taget 
ud af drift.

0,4 kV anlæg

4.907 stk. kabelskabe.  
557,5 km 0,4 kV kabel.

I 2016 er der foretaget de planlagte eftersyn og revisioner, 
samt de nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Der er udskiftet 156 kabelskabe i 2016.

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Planlagte og ikke planlagte afbrydelser 0,03 0,29 0,22 0,15 0,60 2,6 17,9 13,2 7,66 14,3

Afbrydelser forårsaget af 3. part 0 0,08 0 0 0,12 0,03 1,9 0 0 3,3
Afbrydelser forårsaget af force majeure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fejl på 10 kV nettet i 2016 Fejlårsag
60/10 kV station Møl-
lemose:

15. sep. 10 kV linje Syd 
udkoblet

Ukendt

22. nov. 10 kV linje Syd 
udkoblet

Ukendt

60/10 kV Tryggelev: 16. juni 10 kV linje Vest 
udkoblet

Defekt 10 kV 
kabelmuffe

25. sep. 10 kV linje Vest 
udkoblet

Graveskade

29. nov. Hele stationen 
udkoblet

Ukendt

2. dec. 10 kV linje Vind 
nord udkoblet

Muffefejl

60/10 kV Fæbæk: Ingen fejl
60/10kV station 
Rudkøbing:  

30. aug. 10 kV linje Bryg-
gergården og linje 
Elværk udkoblet

Jordfejl

Fejl på 10 kV nettet i 2016:

Fejl på 0,4 kV nettet:

Defekte sikringer på Lavspændingsnettet:

Spændingsklager: 
Der har ikke været spændingsklager i 2016.

60/10 kV stationer 
LEF NET A/S har 4 stk. 60/10 kV stationer.

Navn Byggeår

60/10 kV station Møllemose 1955
60/10 kV station Tryggelev 2009
60/10 kV station Fæbæk 1979
60/10 kV station Rudkøbing 1988
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Besparelserne er fordelt på følgende sektorer
Erhverv 3.077 MWh
Husholdning   5.031 MWh

Offentlig 2.895 MWh

Handel og service 2.843 MWh

Besparelser fordelt på forsyningsart 
Biomasse 885 MWh
El 3.730 MWh
Fjernvarme 1.514 MWh

Kul 76 MWh

Naturgas 5.532 MWh

Olie 2.109 MWh

Forbrugere, målere og fjernaflæsning

12.403 stk. målere.
heraf
114 stk. timeaflæste kunder. 
51 stk. fjernaflæste vindmøllemålere.

Energirådgivning

LEF NET A/S har et samarbejde med Sydfyns Elforsyning, 
der omfatter hele energispareindsatsen, det vil sige ener-
girådgivning til erhvervs- og boligkunder.

Grundet udskydelse af ny energispareaftale, som først 
endelig blev vedtaget 16. december 2016, var der ingen 
fastlagt målopfyldelse for 2016. Det blev besluttet i 
fælleskab at arbejde med samme fællesmålet for 2016 
som i 2015 (13.528 MWh) 
Da energisparemålet for 2016 blev offentliggjort, (9.634 
MWh) 16. december 2016, viste det sig at fællesmålet var 
ca. 28 % lavere end tidligere fastsat. 

Den fælles energirådgivning har i 2016 realiseret 
energibesparelser på 13.846 MWh, hvilket er ca. 4 % over 
energisparemålet for 2015 og 44 % over energisparemålet 
for 2016.

I 2016 så vi en stagnering af priserne på energitilskuddet. 
En af årsagerne var bla. usikkerhed i markedet omkring 
den uafklarede energispareaftale, som først endeligt faldt 
på plads den 16. december 2016. 

Vores fokus var primært på større virksomheder i LEF/SEF’s 
forsyningsområde. 

I 2016 øgede vi også andelen af lokale partnerskabsaftaler, 
hvor vi yder rådgivning, sparring og vejledning til hånd-
værkere.  

Erfaringer er stadig at mange borgere glemmer at ansøge 
om deres tilskud, som de derved mister. 

Gennem partnerskabsaftalerne sikrer vi, at energibespa-
relserne automatisk bliver ansøgt og udbetalt til kunden 
gennem håndværkeren. 

De gennemførte energibesparelser på 13.846 MWh 
fordeler sig:

Områdeforbrug, salg og virkningsgrad

I 2016 var områdeforbruget i LEF NET A/S’ forsyningsområ-
de på i alt 74.430 MWh mod 73.736 MWh i 2015, hvilket er 
en stigning på 0,9 %. 

Afregning til vore forbrugere i 2016 var på i alt 69.879 
MWh mod 69.861 MWh i 2015, hvilket er et fald på 0,04 %.

Nettabet i 2016 er opgjort til 4.551 MWh, hvilket svarer til 
6,1 %.

Vindmøller

Der var pr. 31. december 2016 tilsluttet i alt 15 vindmøller 
< 25 kW med en samlet effekt på 0,151 MW.

Der var pr. 31. december 2016 tilsluttet i alt 51 vindmøller 
> 25 kW med en samlet effekt på 43,770 MW.

I 2016 har vindmøllerne leveret 101.882 MWh til elnettet, 
hvilket er et fald på 15,7 % i forhold til 2015. Vindmøllerne 
har således leveret 136,9 % af områdeforbruget i 2016.

Rudkøbing Kraftvarmeværk

Rudkøbing Kraftvarmeværk har tilsluttet en generator på 
2,3 MW til elnettet. I 2016 har Rudkøbing Kraftvarmeværk 
leveret 8.740 MWh til elnettet.

Solceller

Der var pr. 31. december 2016 tilsluttet i alt 327 solcel-
leanlæg med en samlet effekt på 2.195 MW. I 2016 har 
solcellerne leveret 1.816 MWh til elnettet.

Grøn produktion af el på Langeland
 
Den samlede grønne elproduktion på Langeland i 2016:
Vindmøller 101.882 MWh
Rudkøbing Kraftvarmeværk 8.740 MWh
Solceller 1.816  MWh
Produktion i alt 112.438 MWh

Den samlede grønne elproduktion var i 2016 på 112.438 
MWh. Det svarer til 151 % af områdeforbruget i LEF NET 
A/S’ forsyningsområde.
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Statistik

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Områdeforbrug MWh 84.899 85.108 84.502 86.835  79.799  77.859 76.638 73.185 73.736 74.430

Vindmølleproduktion MWh 97.792 94.582 85.813 81.502  114.301  110.761 107.082 115.939 120.787 101.882

Solcelleproduktion MWh  253  1.169 1.266 1.579 1.816

Transport til forbrugere MWh 80.395 80.198 79.669 81.129  76.184  73.272 73.796 70.026 69.861 69.879

Virkningsgrad % 94,7 94,2 94,3 93,4 95,5 94,1 96,3 95,7 94,8 93,9

Solcelle anlæg tilsluttet stk. 216 304 312 316 327

Samlet solcelleeffekt kW 1.099 1.618 1.738 2.148 2.195

Antal vindmøller < 25 kW 
tilsluttet

stk. 2 3 3 15 15

Samlet vindmølleeffekt < 
25 kW

kW 11 16 16 151 151

Antal vindmøller > 25 kW 
tilsluttet

stk. 63 63 63 51 51 51 51 51 51 51

Samlet vindmølleeffekt > 
25 kW

kW 37.085 37.085 37.085 43.420  43.420 43.420 43.770 43.770 43.770 43.770

60/10 kV transformerst. stk. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

60/10 kV transformere stk. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

60/10 kV transformere MVA 82,5 82,5 82,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5

10 kV net kabel km 398,8 397,5 399,3 409,1 408,8 409,1 408,7 408,7 408,9 407,2

heraf 10 kV søkabel km 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 9,1

Transformerstationer stk. 414 416 416 428 432 432 431 430 430 429

Transformere stk. 426 429 429 434 432 434 433 433 433 432

  heraf 10/0,4 kV trf. stk. 383 385 385 385 388 388 386 386 386 384

  heraf 10/0,69 kV trf. stk. 43 43 43 46 46 46 47 48 48 48

0,4 kV net kabel km 552,8 556,6 557,6 557,6 558,75 553,3 554,4 555,0 556,0 557,5

heraf 0,4 kV søkabel km 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Kabelskabe stk. 4.771 4.846 4.872 4.879 4.912 4.912 4.912 4.907 4.907

Antal installationer stk. 12.023 12.080 12.240 12.267 12.341 12.397 12.432 12.419 12.409 12.431

Målere stk. 11.978 12.096 12.218 12.245 12.315 12.370 12.404 12.396 12.390 12.412

STATISTIK
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Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion af 
elektricitet, herunder at eje vindmøller og andele i vindmøller, 
samt dermed beslægtet virksomhed.

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i pro-
duktion og salg af elektricitet fra egen vindmølle.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 3.458 t.kr. mod 3.595 t.kr. 
sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 1.663 t.kr. 
mod -14.558 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for 
tilfredsstillende.

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. Vindmøl-
len er idriftsat den 30. december 2010.

Måned Produktion i kWh
Januar 1.019.234

Februar 851.872 

Marts 512.299

April 695.489

Maj 683.169

Juni 498.153

Juli 500.545

August 541.670

September 565.822

Oktober 1.013.561

November 691.538

December 842.900

I alt 8.416.252

LEDELSESBERETNING

Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing

Telefon:    62511055

Telefax:     62514058

Email:  lef@lef.dk

Website:   www.lef.dk

CVR NR.:    33 59 88 90

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
Per Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion:
Direktør Kim Henning Hansen.

LEF Vind 1 ApS

Driften 2016

I 2016 producerede vindmøllen 8.416.252 kWh
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Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion af 
elektricitet, herunder at eje vindmøller og andele i vindmøller, 
samt dermed beslægtet virksomhed.

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i pro-
duktion og salg af elektricitet fra egen vindmølle.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -149 t.kr. mod – 139 t.kr. sidste år. Det 
ordinære resultat efter skat udgør 1.523 t.kr. mod – 4.895 t.kr. 
sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

LEF Vind 2 ApS ejer 5.368 andele i Lejbølle Vindkraft I/S, CVR 
nr. 33331398. 

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 9.849 andele og har til 

formål at eje og drive vindmøller.

Lejbølle Vindkraft I/S ejer og driver den ene af 3 vindmøl-
ler, 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 2016

I 2016 producerede vindmøllen 8.820.610 kWh.

LEDELSESBERETNING

Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing

Telefon:    62511055

Telefax:     62514058

Email:  lef@lef.dk

Website:   www.lef.dk

CVR NR.:    33 59 89 63

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
Per Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion:
Direktør Kim Henning Hansen.

LEF Vind 2 ApS

Måned Produktion i kWh
Januar 1.042.220

Februar 892.817

Marts 560.830

April 713.100

Maj 679.787

Juni 467.493

Juli 408.913

August 605.712

September 574.116

Oktober 1.018.362

November 875.580

December 981.679

I alt 8.820.610
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Formål

Selskabets formål er drift, vedligeholdelse og fornyelse her-
under kabellægning af gadebelysning på Langeland.

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har været drift og vedligehold af gadelys 
i Langeland Kommune.

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjenste udgør 552 t.kr. mod 593 t.kr. sidste år. 
Det ordinære resultat efter skat udgør 12 t.kr. mod 167 t.kr. 
sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Gadelysanlæg

137 km kabelanlæg 
0,7 km luftledningsanlæg 
3.320 gadelamper

Antal lyskilder

Metalhalogen 435
Kompaktrør 280
LED 195
Kviksølv 1.484
Lysrør 891
Andet 200
I alt 3.485

I 2016 blev udskiftet 20 gamle træmaster til stålmaster. 

Alle nye gadelamper monteres med LED armaturer.

I de kommende år vil der skulle udskiftes 130 træmaster til 
stålmaster.

Kviksølvlyskilder er udgået, så disse skal udfases over en 
kortere årrække.

Drift

I 2016 er der foretaget de planlagte eftersyn og de nødven-
dige vedligeholdelsesarbejder.

Energiforbruget til gadebelysning var i 2016 på i alt 725.634 
kWh, hele forbruget dækkes af grøn el produceret af LEF-kon-
cernens vindmølle i Lejbølle på Langeland.

LEDELSESBERETNING

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 Langeland Kommune.

Hjemsted: Langeland Kommune

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

Udpeget af Langeland Kommune:
Knud Gether    
Tommy Bredal Storgaard

Direktion:
Direktør Kim Henning Hansen

Gadelys Langeland A/S
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Fonden Langelands Elforsyning er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 
for en mellemstor klasse Cvirksomhed med de tilpasninger, 
der følger af, at der er tale om en fond.  

 Ændring i anvendt regnskabspraksis 

Viderefakturering af nettariffer fra overordnet net mod-
regnes i omkostningen, hvor det tidligere været indregnet 
i omsætningen. Ændringen medfører at årets omsætning 
er reduceret med 2.038 t.kr. og omsætning for sammenlig-
ningsåret er reduceret med 6.305 t.kr. Ændringen medfører 
ikke ændring af årets resultat, balancesum eller egenkapi-
tal. 

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i for-
hold til sidste år. Sammenligningstal er tilpasset den æn-
drede regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de 
indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finan-
sielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indreg-
nes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførs-
ler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, 
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og akti-
vets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-
pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som be-
skrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amorti-
seret 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 akkumulerede amortisering af for-
skellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved forde-
les kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens 
løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 
tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-
ges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balance-
dagen.

Koncernregnskabet 

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Fonden 
Langelands Elforsyning samt tilknyttede virksomheder, 

hvori Fonden Langelands Elforsyning direkte eller indirekte 
besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på 
anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, 
hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemme-
rettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmen-
de indflydelse, betragtes som associerede virksomheder, jf. 
koncernoversigten.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncernin-
terne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, inter-
ne mellemværender og udbytter samt realiserede og ure-
aliserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de 
konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med 
den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomhe-
ders handelsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på an-
skaffelsestidspunktet.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes 
i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte 
eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede 
resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammen-
ligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller 
afviklede virksomheder.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmeto-
den, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede 
aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervel-
sestidspunktet. Omkostninger til omstruktureringer, som 
er indregnet i den overtagne virksomhed inden overta-
gelsesdagen og som ikke er aftalt som led i virksomheds-
overtagelsen, indgår i overtagelsesbalancen og dermed 
fastlæggelse af goodwill. Omstruktureringer, der besluttes 
af den overtagne virksomhed, indregnes i resultatopgø-
relsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne 
omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dags-
værdi af overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser, 
inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indreg-
nes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives syste-
matisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurde-
ring af den økonomiske brugstid. Negative forskelsbeløb 
(negativ goodwill) indregnes som en indtægt i resultatop-
gørelsen på overtagelsestidspunktet, når de almindelige 
betingelser for indregning af en indtægt er til stede.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af til-
knyttede virksomheder og associerede virksomheder op-
gøres som forskellen mellem salgsprisen eller afviklings-
summen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver 
på salgstidspunktet inklusiv ikke afskrevet goodwill og for-
ventede omkostninger til salg eller afvikling.

Minoritetsinteresser 

I koncernregnskabet indregnes de tilknyttede virksomhe-
ders regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes for-
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holdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders resul-
tat og egenkapital reguleres årligt og præsenteres særskilt 
nedenunder resultatopgørelsen og i en særskilt hovedpost 
under egenkapitalen.

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt 
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden 
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålide-
ligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes 
eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i 
forbindelse med salget.

Investeringsbidrag indregnes på faktureringstidspunktet, 
såfremt investeringsbidrag vedrører tilslutning til eksiste-
rende net. Hvor de opkrævede investeringsbidrag vedrører 
nyanlæg med en anlægssum på 100 t.kr. eller derover, pas-
siveres og indtægtsføres investeringsbidraget systematisk 
over anlæggets levetid.

Direkte omkostninger 

Direkte omkostninger omfatter omkostninger til overord-
net net og andre direkte omkostninger: 

Omkostninger til overordnet net omfatter betaling af mer-
omkostninger ved tilslutning af decentrale producenter i 
det danske område samt nettab. Nettab omfatter selska-
bets betaling for den elektricitet, der går tabt ved trans-
port i selskabets forsyningsnet. Nettabet opgøres som  
orskellen 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 di-
rekte lønninger og forbrug af materialer og varer.

Drift og vedligeholdelse af net og anlæg 

Drift og vedligeholdelse af net og anlæg indeholder om-
kostninger for løbende vedligeholdelse og servicering af 
selskabets net og anlæg, samt omkostninger til energiråd-
givning, 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, kontoromkostninger samt afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, 
realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrøren-
de finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finan-

sielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser 
under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og 
omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de be-
løb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til fi-
nansiering af fremstilling af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, ind-
regnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomhe‑
der 

I fondens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssi-
ge 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 egenkapita-
len med den del, der kan henføres til posteringer direkte i 
egenkapitalen.

Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskri-
ves ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel 
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningspe-
rioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunk-
tet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets 
regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien ind-
regnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 
ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor ak-
tivet er klar til at blive taget i brug. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestandde-
le, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte 
bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på føl-
gende 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
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Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes 
i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægs-
aktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fra-
drag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes 
i resultatopgørelsen under af og nedskrivninger.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og 
indirekte omkostninger til materialer, komponenter, under-
leverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og 
generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det 
enkelte aktiv.

Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balan-
cen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regn-
skabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moder-
virksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg 
af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med 
tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller nega-
tiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder 
med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes 
uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virk-
somheder nedskrives med modervirksomhedens andel af 
den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet 
vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssi-
ge negative indre værdi overstiger tilgodehavender, ind-
regnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i 
det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk 
forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

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

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes 
i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller 
afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestids-
punktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virk-
somheder opgøres som forskellen mellem afståelsessum-
men og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på 
salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill 
samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. For-
tjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finan-
sielle poster.

Ved køb af nye tilknyttede virksomheder og associerede 
virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter 

de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles 
til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en 
hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved be-
sluttede omstruktureringer i de erhvervede virksomheder i 
forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten 
af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dags-
værdi af identificerbare overtagne aktiver og forpligtelser, 
inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, ind-
regnes under kapitalandele i tilknyttede virksomheder og 
afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der 
fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for 
de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden ud-
gør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede 
virksomheder med en stærk markedsposition og lang ind-
tjeningsprofil. 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 virksom-
hed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til 
kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindings-
værdien, såfremt denne er lavere end den regnskabs- 
mæssige værdi.

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede 
gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end 
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpemateria-
ler omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelses- 
omkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres 
som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkost-
ninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere 
salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyn-
tagen 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.

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under akti-
ver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår.
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Værdipapirer og kapitalandele 

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under om-
sætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balance-
dagen.

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skattetilgodehavender og forpligtelser indregnes 
i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag 
af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for 
skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for be-
talte acontoskatter. Skattetilgodehavender og forpligtelser 
præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modreg-
ningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller 
samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Fonden Langelands 
Elforsyning som administrationsselskab solidarisk og ube-
grænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter 
og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået in-
den for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag ind-
regnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller 
”Skyldig selskabsskat”.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mel-
lem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og 
forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anven-
delse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-
tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gæl-
dende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel 
skat.

Gældsforpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse 
til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transak-
tionsomkostninger. 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 no-
minelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånepe-
rioden.

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 modervirk-
somhedens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivi-
tet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, 
årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyn-
delse og afslutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises 
separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I 
pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme ved- 
rørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunk-
tet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder 
indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resul-
tat reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i drifts-
kapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i 
forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter 
samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle 
anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter æn-
dringer i størrelse eller sammensætning af selskabska-
pital og omkostninger forbundet hermed. Herudover 
omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på 
rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabs- 
deltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede 
værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, der uden 
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som 
kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændrin-
ger.
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Øverst.  60 kV friluftanlæg på 60/10 kV station 
Møllemose
Nederst. Kabelmester Gerdt Hedegaard og 
eltekniker Torben Holm Christiansen.
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Note Modervirksomhed Koncern

2016 2015 2016 2015

Nettoomsætning 1 12.257.594 11.540.557 46.345.948 47.540.419

Direkte omkostninger -3.255.114 -3.726.984 -11.449.813 -21.059.704 

Bruttoresultat 9.002.480 7.813.573 34.896.135 26.480.715

Drift og vedligeholdelse af net og anlæg -3.627.418 -3.318.504 -18.508.870 -46.972.838 

Administrationsomkostninger -8.476.380 -7.982.526 -11.299.144 -10.449.488 

Resultat før finansielle poster ‑3.101.318 ‑3.487.457 5.088.121 ‑30.941.611 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2 4.726.168 -21.679.269 0 0

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 437.406 132.273 0 0

Andre finansielle indtægter 5.169.281 6.521.310 5.217.703 6.581.851

Øvrige finansielle omkostninger 3 -342.080 -155.144 -233.751 -392.272 

Resultat før skat 6.889.457 ‑18.668.287 10.072.073 ‑24.752.032 

Skat af årets resultat 4 -476.742 -667.189 -1.757.963 7.316.931

Årets resultat 5 6.412.715 ‑19.335.476 8.314.110 ‑17.435.101 

Koncernens resultat fordeler sig således:

Fonden Langelands Elforsyning 6.412.715 -19.335.476 

Minoritetsinteressernes andel af årets resultat 1.901.395 1.900.375

8.314.110 ‑17.435.101 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

RESULTATOPGØRELSE
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Note Modervirksomhed Koncern

AKTIVER 2016 2015 2016 2015

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger 6 4.890.897 5.102.421 4.890.897 5.102.421

Driftsbygninger 7 4.472.828 4.624.280 4.472.828 4.624.280

Elanlæg, net og målere 8 0 0 167.970.940 173.066.376

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9 789.461 1.370.901 831.567 1.569.152

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalin-
ger for materielle anlægsaktiver

10 0 0 0 584.591

Materielle anlægsaktiver i alt 10.153.186 11.097.602 178.166.232 184.946.820

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11 127.395.038 132.686.480 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6.315.535 6.330.511 0 0

Andre værdipapirer og kapitalandele 2.201.050 2.201.050 2.201.050 2.201.050

Finansielle anlægsaktiver i alt 135.911.623 141.218.041 2.201.050 2.201.050

Anlægsaktiver i alt 146.064.809 152.315.643 180.367.282 187.147.870

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 302.600 273.700 1.314.500 1.413.500

Varebeholdninger i alt 302.600 273.700 1.314.500 1.413.500

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 374.895 41.444 3.969.734 6.624.309

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6.992.725 0 0 0

Tilgodehavende selskabsskat 1.158.778 349.470 0 0

Andre tilgodehavender 0 0 3.006.782 2.273.225

Periodeafgrænsningsposter 300.674 294.017 309.570 418.799

Tilgodehavender i alt 8.827.072 684.931 7.286.086 9.316.333

Andre værdipapirer og kapitalandele 190.780.215 188.055.077 190.780.215 188.055.077

Værdipapirer i alt 190.780.215 188.055.077 190.780.215 188.055.077

Likvide beholdninger 4.995.795 4.156.356 28.367.742 11.470.286

Omsætningsaktiver i alt 204.905.682 193.170.064 227.748.543 210.255.196

Aktiver i alt 350.970.491 345.485.707 408.115.825 397.403.066

Balance 31. december

BALANCE
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Note Modervirksomhed Koncern

PASSIVER 2016 2015 2016 2015

Egenkapital

Grundkapital 12 6.548.747 6.548.747 6.548.747 6.548.747

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis 
metode

13 0 0 0 0

Hensat til uddelinger 14 3.600.000 0 3.600.000 0

Overført resultat 15 318.942.033 315.960.599 318.942.033 315.960.599

Egenkapital i alt 329.090.780 322.509.346 329.090.780 322.509.346

Minoritetsinteresser 0 0 14.122.945 14.887.320

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 606.000 608.000 14.598.169 13.413.479

Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder

7.221.085 10.407.414 0 0

Hensatte forpligtelser i alt 7.827.085 11.015.414 14.598.169 13.413.479

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter 0 0 23.571.789 31.818.171

Leverandører af varer og tjenesteydelser 434.793 777.564 5.178.701 4.925.403

Gæld til tilknyttede virksomheder 11.983.386 9.711.675 0 0

Anden gæld 1.634.447 1.471.708 15.499.150 3.907.777

Periodeafgrænsningsposter 0 0 6.054.291 5.941.570

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.052.626 11.960.947 50.303.931 46.592.921

Gældsforpligtelser i alt 14.052.626 11.960.947 50.303.931 46.592.921

Passiver i alt 350.970.491 345.485.707 408.115.825 397.403.066

Medarbejderforhold 16

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17

Eventualposter 18

Balance 31. december

BALANCE
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Note Modervirksomhed Koncern

2016 2015 2016 2015

Årets resultat 6.412.715 -19.335.476 6.412.715 -19.335.476 

Reguleringer 19 -11.518.666 14.390.941 8.003.327 26.785.774

Ændring i driftskapital 20 -5.270.056 1.926.367 6.008.977 -7.074.527 

Pengestrømme fra drift før finansielle poster -10.376.007 -3.018.168 20.425.019 375.771

Renteindbetalinger og lignende 5.606.689 6.653.586 5.217.702 6.581.851

Renteudbetalinger og lignende -342.080 -155.144 -233.751 -392.272 

Pengestrøm fra ordinær drift -5.111.398 3.480.274 25.408.970 6.565.350

Betalt selskabsskat -1.288.050 -2.459.793 -573.273 -759.113 

Pengestrømme fra driftsaktivitet ‑6.399.448 1.020.481 24.835.697 5.806.237

Køb af materielle anlægsaktiver -94.951 -603.806 -4.541.142 -4.810.950 

Salg af materielle anlægsaktiver 44.000 61.600 92.414 65.141

Likvidation af virksomhed 0 243.663 0 0

Modtagne udbytter 10.000.000 0 0 0

Udlån 14.976 713.477 0 0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 9.964.025 414.934 ‑4.448.728 ‑4.745.809 

Årets regulering af minoritetsinteresser 0 0 -764.375 -448.241 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0 ‑764.375 ‑448.241 

Ændring i  likvider 3.564.577 1.435.415 19.622.594 612.187

Likvider primo 192.211.433 190.776.018 199.525.363 198.913.176

Likvider ultimo 195.776.010 192.211.433 219.147.957 199.525.363

Likvider

Likvide beholdninger 4.995.795 4.156.356 28.367.742 11.470.286

Værdipapirer 190.780.215 188.055.077 190.780.215 188.055.077

Likvider ultimo 195.776.010 192.211.433 219.147.957 199.525.363

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

PENGESTRØMSOPGØRELSE
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Modervirksomhed Koncern

2016 2015 2016 2015

1. Nettoomsætning

Elforsyningsvirksomhed 0 0 43.113.005 42.438.198

Anden omsætning 111.145 221.105 3.232.943 5.102.221

Koncernintern omsætning 12.146.449 11.319.452 0 0

12.257.594 11.540.557 46.345.948 47.540.419

2. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Resultat af tilknyttede virksomheder 7.779.013 -19.267.856 

Regulering urealiseret koncernavance -52.845 -11.413 

Drifttilskud -3.000.000 -2.400.000 

4.726.168 ‑21.679.269 

3. Øvrige finansielle omkostninger

Renter, tilknyttede virksomheder 342.080 154.900 0 0

Andre renteomkostninger 0 244 233.751 392.272

342.080 155.144 233.751 392.272

4. Skat af årets resultat

Skat af årets indkomst 478.742 667.189 0 0

Årets regulering af udskudt skat -2.000 39.000 1.757.963 -5.957.881 

Reduktion i selskabsskattesats 0 -39.000 0 -1.359.050 

476.742 667.189 1.757.963 ‑7.316.931 

Modervirksomhed

2016 2015

5. Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 -1.026.896 

Overføres til overført resultat 2.812.715 0

Uddelinger 3.600.000 0

Disponeret fra overført resultat 0 -18.308.580 

Disponeret i alt 6.412.715 ‑19.335.476 

Noter

NOTER
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Modervirksomhed Koncern

31/12 2016 31/12 2015 31/12 2016 31/12 2015 

6. Grunde og bygninger

Kostpris primo 8.461.117 8.461.117 8.461.117 8.461.117

Kostpris ultimo 8.461.117 8.461.117 8.461.117 8.461.117

Af- og nedskrivninger primo -3.358.696 -3.147.172 -3.358.696 -3.147.172 

Årets af-/nedskrivninge -211.524 -211.524 -211.524 -211.524 

Af‑ og nedskrivninger ultimo ‑3.570.220 ‑3.358.696 ‑3.570.220 ‑3.358.696 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.890.897 5.102.421 4.890.897 5.102.421

Ejendomsvurdering 1. oktober 2016 4.800.000 kr.

7. Driftsbygninger

Kostpris primo 6.057.650 6.057.650 6.057.650 6.057.650

Kostpris ultimo 6.057.650 6.057.650 6.057.650 6.057.650

Af- og nedskrivninger primo -1.433.370 -1.281.918 -1.433.370 -1.281.918 

Årets af-/nedskrivning -151.452 -151.452 -151.452 -151.452 

Af‑ og nedskrivninger ultimo ‑1.584.822 ‑1.433.370 ‑1.584.822 ‑1.433.370 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.472.828 4.624.280 4.472.828 4.624.280

Ejendomsvurdering 1. oktober 2016 2.770.000 kr.

31/12 2016 31/12 2015

8. Elanlæg, net og målere

Kostpris primo 287.119.106 284.749.321

Tilgang i årets løb 5.030.782 3.559.852

Afgang i årets løb -1.011.001 -1.190.067 

Kostpris ultimo 291.138.887 287.119.106

Af- og nedskrivninger primo -114.052.730 -76.045.483 

Årets af-/nedskrivninger -9.661.344 -38.609.431 

Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver 546.127 602.184

Af‑ og nedskrivninger ultimo ‑123.167.947 ‑114.052.730 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 167.970.940 173.066.376

9. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris primo 5.230.866 5.251.220 7.713.030 7.670.683

Tilgang i årets løb 94.951 603.806 94.951 666.507

Afgang i årets løb -194.423 -624.160 -194.423 -624.160 

Kostpris ultimo 5.131.394 5.230.866 7.613.558 7.713.030

Af- og nedskrivninger primo -3.859.965 -3.842.579 -6.143.878 -5.970.903 

Årets af-/nedskrivninger -676.391 -641.546 -832.536 -797.135 

Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver 0 0 194.423 624.160

Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver 194.423 624.160 0 0

Af‑ og nedskrivninger ultimo ‑4.341.933 ‑3.859.965 ‑6.781.991 ‑6.143.878 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 789.461 1.370.901 831.567 1.569.152

NOTER



Modervirksomhed Koncern

31/12 2016 31/12 2015 31/12 2016 31/12 2015

10. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalin‑
ger for materielle anlægsaktiver

Kostpris primo 584.591 0

Tilgang i årets løb 0 584.591

Afgang i årets løb -584.591 0

Kostpris ultimo 0 584.591

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 584.591

11. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris primo 140.070.920 140.320.920

Afgang i årets løb 0 -250.000 

Kostpris ultimo 140.070.920 140.070.920

Opskrivninger primo -17.791.854 1.026.896

Årets resultat før afskrivninger på goodwill 7.779.013 -19.267.856 

Årets tilbageførsler på afgang 0 6.334

Udbytte -10.000.000 0

Urealiseret koncernavance -52.845 -11.413 

Kapitalregulering 168.719 454.185

Opskrivninger ultimo ‑19.896.967 ‑17.791.854 

Overført til hensatte forpligtelser 7.221.085 10.407.414

Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser 7.221.085 10.407.414

Regnskabsmæssig værdi ultimo 127.395.038 132.686.480

Tilknyttede virksomheder: 
                                                                           Hjemsted                  Ejerandel
LEF NET A/S                                                Rudkøbing               100 %
Langelands Elforsyning A/S              Rudkøbing               100 %
Gadelys Langeland A/S                        Rudkøbing                  51 %
LEF Vind 1 ApS                                          Rudkøbing               100 %
LEF Vind 2 ApS                                          Rudkøbing                100 %

12. Grundkapital

Grundkapital primo 6.548.747 6.548.747 6.548.747 6.548.747

6.548.747 6.548.747 6.548.747 6.548.747

13. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis 
metode

Reserve for opskrivninger primo 0 1.026.896

Resultatandel 0 -1.026.896 

0 0

14. Hensat til uddelinger 

Henlagt af årets resultat 3.600.000 0 3.600.000 0

3.600.000 0 3.600.000 0

15. Overført resultat

Overført resultat primo 315.960.599 333.814.994 315.960.599 334.841.890

Årets overførte overskud eller underskud 2.812.715 -18.308.580 2.812.715 -19.335.476 

Kapitalregulering i dattervirksomhed 168.719 454.185 168.719 454.185

318.942.033 315.960.599 318.942.033 315.960.599

NOTER

Kapitalregulering er årets ændring i markedsværdi af finansielle 
elhandelskontrakter i datterselskabet Langelands Elforsyning A/S.
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Modervirksomhed Koncern

2016 2015 2016 2015

16. Medarbejderforhold

Lønninger og gager 8.669.134 8.232.077 8.669.134 8.232.077

Pensioner 1.072.410 1.063.212 1.072.410 1.063.212

Andre omkostninger til social sikring 239.497 306.000 239.497 306.000

Personaleomkostninger i øvrigt 309.760 354.661 309.760 354.661

10.290.801 9.955.950 10.290.801 9.955.950

Direktion og bestyrelse 1.464.751 1.404.704 1.464.751 1.404.704

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 17 17 17 17

17. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fonden har til sikkerhed for datterselskabers engagement med pengeinstitut stillet sikkerhed i 
værdipapirer 48.558 t. kr. og indestående i pengeinstitut 266 t. kr.

18. Eventualposter
Sambeskatning
Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede 
selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på 
renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.  Hæftelse vedrørende forpligtelse i 
forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr. 

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

19.  Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1.039.367 1.004.522 10.856.856 39.769.542

Avance ved afhændelse af anlægsaktiver -44.000 -61.600 372.460 522.742

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -4.726.168 21.679.269 0 0

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -437.406 -132.273 0 0

Andre finansielle indtægter -5.169.281 -6.521.310 -5.217.703 -6.581.851 

Øvrige finansielle omkostninger 342.080 155.144 233.751 392.272

Skat af årets resultat 476.742 667.189 1.757.963 -7.316.931 

Driftstilskud dattervirksomhed -3.000.000 -2.400.000 0 0

‑11.518.666 14.390.941 8.003.327 26.785.774

20.  Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger -28.900 -61.600 99.000 -17.000 

Ændring i tilgodehavender -7.332.833 54.029 2.030.247 -3.266.704 

Ændring i leverandørgæld og anden gæld 2.091.677 1.933.938 3.711.011 -4.389.851 

Kapitalregulering elhandelskontrakter 0 0 168.719 599.028

‑5.270.056 1.926.367 6.008.977 ‑7.074.527 

NOTER
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