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Virksomheden

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til godkendelse på interessentskabsmødet.

Ledelsen

Erik Christiansen
formand

Hanne Vibeke Moltke

Per Vølund
næstformand

Hans Christian Sørensen

Christian Bille Jendresen

REVISIONSPÅTEGNING – DE KRITISKE REVISORER

Vi har gennemgået årsrapporten for perioden 1/1 – 31/12 2021 for Middelgrundens Vindmøllelaug
I/S.
Vi vurderer, at ledelsen har disponeret over laugets økonomi i overensstemmelse med budgettet.

København, den 21. februar 2022

Ruth Sloth Frederiksen
kritisk revisor

Johan Gaunitz
kritisk revisor
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København, den 21. februar 2022

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til interessenterne i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi
er uafhængige af interessentskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board
for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de
yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere interessentselskabets evne
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere interessentskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentselskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning
eller tilsidesættelse af intern kontrol.

-

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol.

-

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

-

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis
er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig
tvivl om interessentskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at interessentskabet ikke længere kan fortsætte driften.

-

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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til regnskabsbekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsbekendtgørelsen.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Brande, den 21. februar 2022
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Henning Jager Neldeberg
statsautoriseret revisor
mne32205
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HOVED- OG NØGLETAL

Elsalg

2021

2020

2019

2018

2017

395

275

314

240

338

-161

-164

-281

-181

-157

-11

-10

-19

-13

-21

Afskrivninger

0

-74

-74

-74

-74

Renter

3

2

0

0

0

Resultat

220

28

-61

-28

86

Resultat før afskrivninger, kontant resultat

220

102

13

46

160

0

0

0

0

0

Simpel forrentning, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Egenkapital/indre værdi

161

81

152

226

301

Henlæggelse pr. andel

741

600

501

488

441

Produktion, kWh

829

1.110

903

667

1.091

Gennemsnitlig salgspris pr. kWh

0,48

0,24

0,35

0,35

0,31

90,2

103,0

95,5

89,2

102,3

88,0

101,0

96,5

87,7

104,0

Produktionsomkostninger
Administrationsomkostninger m.v.

Udlodning

Vindens energiindhold på landsplan i %
af et normalt år
Vindens energiindhold på Sjælland i %
af et normalt år
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Pr. andel (kr.)

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet
Interessentskabets formål er at producere elektricitet gennem etablering og drift af vindmøller på
Middelgrunden samt at medvirke til at bidrage til en bæredygtig energiforsyning i Danmark.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
2021 har været præget af 4 forhold, som påvirker resultatet: lavere vindenergi end tidligere, lavere
produktion, fortsatte reparationsudgifter, og højere elpris på elmarkedet.
Vindåret har været værre end forventet, dvs. på 90,2 % mod 103 % i 2020.

Reparationsudgifterne er fortsat en udfordring, men pr. andel har reparationsudgifterne været på et
rimeligt leje. Ledelsen arbejder på forskellige løsningsmodeller for teknisk optimering af driften.
På grund af en meget høj elpris giver det et resultat, der ligger væsentligt over budgettet. Vi har
ikke indenfor de sidste 5 år haft så høj en elpris. Det ser ud til, at elprisen også i 2022 vil ligge på
et højere niveau end i årene før 2021. Laugets produktion afsættes på elmarkedet uden støtte.
Serviceselskabet PMT har varetaget serviceringen af vindmøllerne i hele 2021, og samarbejdet med
selskabet har fungeret upåklageligt.
Der må fortsat påregnes store produktionsudgifter til møllernes drift set i lyset af, at der er tale om
aldrende vindmøller. Vedligeholdelsesmæssigt arbejdes der med, at vindmøllerne skal kunne fortsætte driften i og udover koncessionsperioden.
Der er i årsrapporten ikke kalkuleret med afkast til interessenterne i 2021, hvilket skyldes, at der
efter aftale med Energistyrelsen i de kommende år skal foretages henlæggelser til nedtagning m.m.
af vindmøllerne, indtil henlæggelserne har nået et passende niveau. Der henvises i denne sammenhæng til regnskabets opgørelse over henlæggelsernes størrelse.
Laugets forsikringer er begrænset til en ren ansvarsforsikring og en ledelsesforsikring, idet det har
vist sig, at en maskinforsikring ikke vil kunne give dækning for skader under hensyn til vindmøllernes alder og slitage.
I marts 2011 besluttede generalforsamlingen at fortsætte med at stille et risikovilligt lån på 150.000
kr. til etablering af et nyt laug i hovedstadsområdet. Ledelsen arbejder derfor på at igangsætte nye
aktiviteter i hovedstadsområdet efter etableringen af Hvidovre Vindmøllelaug.
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Produktionen blev på 33.560.862 kWh, hvilket er ca. 11,4 mio. kWh mindre end sidste år. Vi skal
mange år tilbage for at have et lignende produktionsniveau. Vindmøllerne har ikke været i god
gænge i 2021, da der har været flere stop.

LEDELSESBERETNING

En af de væsentligste aktiviteter er at vurdere muligheden for at bevare vindmøller på Middelgrunden. Vurderingen sker i samarbejde med HOFOR, der i efteråret 2018 har overtaget de 10 nordlige
vindmøller. Lauget er i dialog med HOFOR om et muligt samarbejde.
Yderligere information om lauget og driftsforhold m.v. kan findes på laugets hjemmeside
www.middelgrunden.dk . På hjemmesiden vil der efter interessentskabsmødet blive offentliggjort
en detaljeret årsberetning fra ledelsen, hvortil der henvises.
Årets resultat er tilfredsstillende set i lyset af den lave vindenergi og produktion samt de stigende
vedligeholdelesesudgifter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke i forbindelse med eller efter udarbejdelsen af årsregnskabet indtruffet begivenheder,
der vil forrykke resultatet.
Ejerforhold
Virksomhedens driftsform er et I/S, hvori der indgår 7.957 interessenter.
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Bestyrelsen foreslår årets resultat på 8.905.465 kr., disponeret som angivet under resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser
indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Forpligtelser indregnes i balancen, når interessentskabet som følge af en tidligere begivenhed har
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Nettoomsætning
Nettoomsætning vedrører salg af strøm. Salg af strøm indregnes i den periode, hvor strømmen leveres. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter.
Omkostninger
Omkostninger omfatter produktionsomkostninger, informationsomkostninger og administrationsomkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter indeholder renteindtægter fra pengeinstitut og indregnes med det beløb, som
vedrører regnskabsåret.
Materielle anlægsaktiver
Vindmøller samt driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Driftsmateriel og inventar indeholder anskaffelser til kontorinventar, edb-maskiner
samt programmel o.lign.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Vindmøller
Driftsmateriel og inventar

20 år
3 år

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver indregnes til dagsværdi.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
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 indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Skat
Der påhviler ikke interessentskabet skat, idet eventuelle skatter påhviler de enkelte interessenter i
forhold til deres ideelle ejerandel.
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Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

1

2021
Salg af el (33.560.862 kWh)

15.996.348

11.139.360

Produktionsomkostninger

(6.519.147)

(6.653.530)

9.477.201

4.485.830

Bruttofortjeneste
2

Informationsomkostninger

3

Administrationsomkostninger
Resultat før afskrivninger

4

2020

(27.131)

(22.995)

(410.120)

(394.250)

9.039.950

Af- og nedskrivninger

0

Resultat før finansielle poster
Kursregulering, andelsværdi Vindenergi
Finansielle omkostninger i øvrigt
ÅRETS RESULTAT

4.068.585
(3.006.001)

9.039.950

1.062.584

18.000

156.000

(134.485)

(76.608)

8.923.465

1.141.976

8.923.465

1.141.976

(5.699.000)

(4.000.000)

3.224.465

(2.858.024)

3.224.465

(2.858.024)

Forslag til resultatdisponering
Årets resultat
Overført henlæggelse til vedligeholdelse og retablering m.v.
Overføres til fri egenkapital
Udlodning til interessenter
Overført til egenkapital
Kursregulering, andelsværdi Vindenergi

(18.000)

Årets af- og nedskrivninger

0

Til disposition

3.206.465

(156.000)
3.006.001
(8.023)

Foretaget acontoudlodning vedrørende 2021

0

0

Restudlodning for 2021

0

0

Udlodning for året

0

0
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Note

BALANCE 31. DECEMBER
Note

2021

2020

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER

4

Vindmøller

0

0

Driftsmateriel og inventar

0

0

Materielle anlægsaktiver

0

0

Andelskapital Vindenergi

454.000

436.000

Finansielle anlægsaktiver

454.000

436.000

ANLÆGSAKTIVER I ALT

454.000

436.000

3.778.576

1.435.965

254.926

195.346

5

Tilgodehavender fra salg

6

Andre tilgodehavender

7

Periodeafgrænsningsposter

1.648.651

1.925.056

Tilgodehavender

5.682.153

3.556.367

Likvide beholdninger

30.766.903

24.119.072

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

36.449.056

27.675.439

AKTIVER I ALT

36.903.056

28.111.439

8

- 13 -

Penneo dokumentnøgle: 4BLAS-X5MPW-J5P07-2U3KH-ZI4LH-KJWZL

OMSÆTNINGSAKTIVER

BALANCE 31. DECEMBER
Note

2021

2020

PASSIVER
EGENKAPITAL
9

Indskudskapital

172.125.000

172.125.000

Overført resultat

41.462.028

38.237.563

(207.066.120)

(207.066.120)

10 Udlodning til interessenter
EGENKAPITAL I ALT

6.520.908

3.296.443

30.000.000

24.301.000

30.000.000

24.301.000

343.794

473.086

38.354

40.910

Kortfristede gældsforpligtelser

382.148

513.996

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

382.148

513.996

36.903.056

28.111.439

HENLÆGGELSER
11 Henlæggelse til vedligeholdelse og retablering
HENLÆGGELSER I ALT

Leverandører af varer og tjenesteydelser
12 Anden gæld

PASSIVER I ALT
13 Eventualposter
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GÆLDSFORPLIGTELSER

NOTER
Note

2020

4.880.383

5.178.903

250.404

136.348

0

2.150

1.151.176

1.189.774

Forsikring

75.825

75.825

El-forbrug

306.004

184.229

(144.645)
6.519.147

(113.699)
6.653.530

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER
Vedligeholdelse, PMT/BMS m.fl.
Service og driftsledelse
Energistyrelsen, tilsyn
Sejlads til møller

Refunderet energiafgifter

2

INFORMATIONSOMKOSTNINGER
Informationsmateriale m.v.

3

27.131
27.131

22.995
22.995

46.904

40.782

(27.600)

(27.600)

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Porto og gebyrer
Udfaktureret gebyr manuelle udbetalinger og overdragelser
Tidligere indtægtsført udlodning

0

1.036

36.888

20.912

Husleje

8.279

8.068

Telefon

1.571

10.369

Kontingenter

58.470

41.174

Ledelses- og mødeomkostninger

39.093

45.476

Indtægter, åbent hus Mølledag

(18.223)

(20.716)

Administration

193.838

192.849

70.900

75.000

0
410.120

6.900
394.250

IT og hjemmeside

Revision og regnskabsmæssig assistance
Anden assistance skatteoplysninger og informationsmateriale
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1

2021

NOTER
Note
Driftsmateriel
og inventar

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Vindmøller
Anskaffelsessum 1. januar

180.290.632

219.785

Tilgang

0

0

Afgang

0

Anskaffelsessum 31. december

180.290.632

47.900

Af- og nedskrivninger 1. januar

180.290.632

219.785

Årets afskrivninger

0

0

Afskrevet på afgang

0

Af- og nedskrivninger 31. december

47.900

0

0

31/12 2021
3.778.576
3.778.576

1.435.965
1.435.965

254.926
254.926

195.346
195.346

1.597.536

1.868.724

44.231

44.231

870

8.201

6.014
1.648.651

3.900
1.925.056

Danske Bank, konto nr. 424-3935

160.184

85.022

Danske Bank, konto nr. 1-689-9100

270.629

1.066.144

Arbejdernes Landsbank, konto nr. 53660325865

3.718.121

8.382.603

Arbejdernes Landsbank, konto nr. 53660505863

4.420.537

4.443.177

Arbejdernes Landsbank, konto nr. 53660505871

22.197.432
30.766.903

10.142.126
24.119.072

ANDRE TILGODEHAVENDER
Moms

7

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Beholdning af reservedele
Forudbetalte forsikringer
Forudbetalte serviceaftaler
Forudbetalte kontingenter

8

31/12 2020

TILGODEHAVENDER FRA SALG
Elsalg

6

(171.885)

180.290.632

Regnskabsmæssig værdi 31. december

5

(171.885)

LIKVIDE BEHOLDNINGER
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4

NOTER
Note
9

31/12 2021

31/12 2020

OVERFØRT RESULTAT
Saldo 1. januar

38.237.563

41.095.587

8.923.465

1.141.976

(5.699.000)
41.462.028

(4.000.000)
38.237.563

(207.066.120)

(207.066.120)

Overført af årets resultat, jf. resultatdisponeringen
Heraf henlæggelse til vedligeholdelse og retablering
Saldo 31. december

10 UDLODNING TIL INTERESSENTER
Acontoudlodning vedrørende 2021

0

Afsat til restudlodning vedrørende 2021
Saldo 31. december

0

0
(207.066.120)

0
(207.066.120)

Saldo 1. januar

24.301.000

20.301.000

Henlæggelse i 2021
Saldo 31. december

5.699.000
30.000.000

4.000.000
24.301.000

11 HENLÆGGELSE TIL VEDLIGEHOLDELSE
OG RETABLERING

Det er ledelsens hensigt at øge hensættelsen i de kommende år. Dette vil ske i takt med, at
forventet kontant indtjening skaber likviditetsmæssig dækning herfor.

12 ANDEN GÆLD
Gæld andelshavere

38.354
38.354

13 EVENTUALPOSTER
Eventualaktiver- og forpligtelser
Interessenterne i Middelgrundens Vindmøllelaug indestår for deres forpligtelser til at nedtage
vindmøllerne samt retablering af arealerne efter endt drift.
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Saldo 1. januar
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