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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hvidovre

Vindmøllelaug I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022

samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 21. februar 2023

Bestyrelse

Erik Frølund-Thomsen Frank Allan Olsen Erik Christiansen
formand næstformand

Knud Erik Larsen Gert Højgaard

Revisionspåtegning - de kritiske revisorer

Vi har gennemgået årsrapporten for perioden 1/1 - 31/12 2022 for Hvidovre Vindmøllelaug I/S.

Vi har vurderet, at ledelsen har disponeret over laugets økonomi i overensstemmelse med budgettet.

Hvidovre, den 21. februar 2023

Jens Bak Lillian Enager
kritisk revisor kritisk revisor
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til interessenterne i Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hvidovre Vindmøllelaug I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbej-

des efter interessentskabets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere 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 grund-

lag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med interessentskabets vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser 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 interessentskabets evne til at fort-

sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt

at likvidere virksomheden, 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 fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. 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 gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-

stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-

ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-

ne 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 kon-

klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-

ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion 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 usikker-

hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet el-

ler, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusi-

oner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fort-

sætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-

teoplysningerne, 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 pla-

cering 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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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 vi-

den 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 interessentskabets vedtægter.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter. Vi har ikke fundet

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Brande, den 21. februar 2023

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Henning Jager Neldeberg
statsautoriseret revisor
mne32205
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Interessentskabsoplysninger

Interessentskabet Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Blytækkerporten 2

2650 Hvidovre

Hjemmeside: www.hvidovrevindmollelaug.dk

CVR-nr.: 30 93 96 11

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Erik Frølund-Thomsen, formand

Frank Allan Olsen, næstformand

Erik Christiansen

Knud Erik Larsen

Gert Højgaard

Administrator Lene Vind Kommunikation, Kronborg 17A, 3000 Helsingør

Revision Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab

Torvegade 22

7330 Brande

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank, Banegårdsvej 9B, 2600 Glostrup
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Hovedtal og nøgletal                     

2022 2021 2020 2019 2018
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Resultatopgørelse:

Nettoomsætning 11.242 5.129 1.949 3.177 3.378

Bruttoresultat 9.850 3.701 877 2.013 2.466

Resultat af primær drift 7.685 1.536 -1.289 -153 -301

Finansielle poster, netto -29 -17 22 3 4

Årets resultat 7.656 1.519 -1.267 -150 305

Elsalg pr. andel 1.050 479 182 297 316

Produktionsomkostninger pr. andel -101 -110 -80 -84 -64

Administrationsomkostninger pr. andel -28 -23 -22 -27 -23

Afskrivninger pr. andel -202 -202 -202 -202 -202

Renter pr. andel -3 -2 -2 0 0

Resultat pr. andel 715 142 -118 -14 29

Resultat før afskrivninger, kontant
resultat pr. andel 917 344 84 188 231

Balance:

Balancesum 39.437 36.091 34.551 37.455 39.609

Egenkapital 26.280 28.404 31.379 32.646 34.769

Egenkapital pr. andel 2.540 3.075 2.933 3.051 3.249

Henlæggelse pr. andel 276 266 266 266 257

Nøgletal i %:

Produktion, kWh pr. andel 1.075,0 960,0 1.188,0 1.119,0 1.043,0

Gennemsnitlig salgspris pr. kWh pr.
andel 1,0 0,5 0,2 0,3 0,3

Vindens energiindhold på landsplan i %
af et normalt år 97,9 90,2 103,0 95,5 89,2

Vindens energiindhold på Sjælland i %
af et normalt år 96,0 88,0 101,0 96,5 87,7

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.
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Ledelsesberetning

Interessentskabets væsentligste aktiviteter

Interessentskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at producere elektricitet gennem

etablering og drift af en vindmølle på Avedøre Holme samt at medvirke til at bidrage til en bæredygtig

energiforsyning i Danmark. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

2022 var et rimeligt godt vindår i det 13 driftsår for lauget, når man betragter produktionen i forhold 

til det anslåede budget. Vi havde budgetteret 12.100.000 kWh. Vi nåede næsten budgettet med en

produktion på 11.500.811 kWh, et resultat, der var 599.189kWh lavere end forventet. Det skal samtidig

bemærkes, at møllen har kørt særdeles godt i 2022 ligesom i de seneste år. Der har kun været nogle få

driftsstop, bl.a. ved det årlige serviceeftersyn, der normalt foretages i december og tager 4-5 dage samt 

nogle mindre reparationer og få vindstille dage. Det fremgår tydeligt af møllens rådighedstal, der er på

godt 98 %. Et resultat, som ledelsen finder, er særdeles godt.

Vi har i 2022 fået monteret 42 anoder "offeranoder" på spunsvæggen under vandlinjen for at forsinke

tæringer i stålet. 

Elprisen i 2022 svingede fra 58 øre til næsten 300 øre pr. kWh og endte knap 100% over budgettet.

Vi havde budgetteret med 50 øre pr. kWh. Den høje elpris gennem hele året, gjorde at vi nåede en høj

gennemsnitspris på 97,09 øre pr. kWh.

Ledelsen har nedjusteret forventningerne i forhold til de nuværende ekstrem høje elpriser til et mere

realistisk prisniveau på ca. 50 øre pr. kWh i 2023.

De ekstreme høje priser i 2022 er beklageligvis forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine, og der har

skabt den uro og nervøsitet, der hersker i hele Europa på bl.a. energiområdet.

Niveauet på vandmængderne i Norge og Sverige samt kul og kernekraft influerer også på prisdannelsen

på elprisen. De samlede virkninger er ganske svære at spå om.

Vindenergi indholdet på Sjælland blev på 96,0 % af et normalt år. På landsplan lå energiindholdet på

97,9 %.

Med den gode serviceaftale med Siemens og forsikring hos Codan, finder ledelsen, at lauget er godt

funderet. 

Det samlede afkast fra møllens start i 2009 ser særdeles fornuftigt ud. Med afkastet for 2022 på 900 kr.

pr. andel, er det samlede afkast nu nået 5.070 kr. pr. andel. Andelshaverne har derved fået hele deres

indskud tilbagebetalt. 
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Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet begivenheder af økonomisk betydning efter regnskabsårets udløb. Dog er der

fortsat tegn på forsyningsproblemer og politiske kriser, der vil kunne påvirke det økonomiske resultat for

2023.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hvidovre Vindmøllelaug I/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for

klasse C-virksomheder.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virk-

somheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virk-

somheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning vedrører salg af strøm. Salg af strøm indregnes i den periode, hvor strømmen leveres.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter. 

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til produktion og vedligeholdelse med fradrag af rabatter samt årets

forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til information og administration.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Oversti-

ger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover

som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Brugstid

Vindmøller 25 år

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi på balanceda-

gen.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforrin-

gelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lave-

re end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkost-

ninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra

anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller ak-

tivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udlodning til interessenter

De foretagne udlodninger til interessenterne vises som en særskilt post under egenkapitalen. 

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende ar-

bejder, omstruktureringer med videre. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af

en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af for-

pligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi. Hvis opfyldelsen af forpligtel

sen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden, måles forpligtelsen til dagsværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kost-

pris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2022 2021

Nettoomsætning 11.241.689 5.128.833

1 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -1.087.494 -1.177.967

2 Andre eksterne omkostninger -303.955 -249.839

Bruttoresultat 9.850.240 3.701.027

5 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -2.165.233 -2.165.232

Driftsresultat 7.685.007 1.535.795

6 Andre finansielle indtægter 0 3.240

7 Øvrige finansielle omkostninger -29.140 -20.014

Årets resultat 7.655.867 1.519.021

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 7.505.867 1.519.021

Overføres til henlæggelse til reetablering 150.000 0

Disponeret i alt 7.655.867 1.519.021
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2022 2021

Anlægsaktiver

8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 25.982.798 28.148.030

Materielle anlægsaktiver i alt 25.982.798 28.148.030

9 Andre værdipapirer og kapitalandele 81.720 81.720

Finansielle anlægsaktiver i alt 81.720 81.720

Anlægsaktiver i alt 26.064.518 28.229.750

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.273.349 1.141.436

10 Andre tilgodehavender 293.364 68.495

11 Periodeafgrænsningsposter 162.302 170.436

Tilgodehavender i alt 1.729.015 1.380.367

12 Likvide beholdninger 11.643.480 6.480.693

Omsætningsaktiver i alt 13.372.495 7.861.060

Aktiver i alt 39.437.013 36.090.810
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Balance 31. december

Passiver

Note 2022 2021

Egenkapital

13 Indskudskapital 53.446.500 53.446.500

14 Overført resultat 27.135.745 19.629.878

15 Udlodning til interessenter -54.302.500 -44.672.500

Egenkapital i alt 26.279.745 28.403.878

Hensatte forpligtelser

16 Andre hensatte forpligtelser 3.000.000 2.850.000

Hensatte forpligtelser i alt 3.000.000 2.850.000

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 427.978 324.947

17 Anden gæld 9.729.290 4.511.985

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10.157.268 4.836.932

Gældsforpligtelser i alt 10.157.268 4.836.932

Passiver i alt 39.437.013 36.090.810

18 Eventualposter
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Noter

2022 2021

1. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Service og driftsledelse 974.106 1.101.757

El-forbrug 87.061 54.087

Refunderet elafgifter -22.895 -24.078

Forsikring 49.223 46.201

1.087.494 1.177.967

2. Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger, jf. note 3 7.445 8.556

Administrationsomkostninger, jf. note 4 296.510 241.283

303.955 249.839

3. Salgsomkostninger

Informationsmateriale, herunder nyhedsbreve m.v. 7.445 8.556

7.445 8.556

4. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 2.604 1.222

Edb og hjemmeside 12.804 6.389

Telefon 3.632 2.884

Porto og gebyrer 7.407 1.642

Revisorhonorar 50.000 35.000

Revisorhonorar, anden assistance m.v. 0 8.900

Administration 95.227 82.027

Administration, bogholderi 69.969 48.668

Advokat 16.000 0

Kontingenter 2.700 2.700

Ledelses- og mødeomkostninger m.v. 30.524 46.331

Husleje 5.643 5.520

296.510 241.283
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Noter

2022 2021

5. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Vindmøller 2.165.233 2.165.232

2.165.233 2.165.232

6. Andre finansielle indtægter

Kursregulering af værdipapirer, der er omsætningsaktiver 0 3.240

0 3.240

7. Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 29.140 20.014

29.140 20.014

31/12 2022 31/12 2021

8. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 54.130.814 54.130.814

Kostpris 31. december 54.130.814 54.130.814

Af- og nedskrivninger 1. januar -25.982.784 -23.817.552

Årets af-/nedskrivninger -2.165.232 -2.165.232

Af- og nedskrivninger 31. december -28.148.016 -25.982.784

Regnskabsmæssig værdi 31. december 25.982.798 28.148.030

9. Andre værdipapirer og kapitalandele

Dagsværdi 1. januar 81.720 81.720

Dagsværdi 31. december 81.720 81.720

Regnskabsmæssig værdi 31. december 81.720 81.720
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Noter

31/12 2022 31/12 2021

10. Andre tilgodehavender

Skattekonto 200.000 0

Moms 93.364 68.495

293.364 68.495

11. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt forsikring 14.467 16.391

Forudbetalt kontingent 2.800 4.584

Forudbetalt service Siemens 145.035 149.461

162.302 170.436

12. Likvide beholdninger

Arbejdernes Landsbank, 5342-024-1407 140.220 197.479

Arbejdernes Landsbank, 5342-051-9790 11.503.260 6.283.214

11.643.480 6.480.693

13. Indskudskapital

Indskudskapital 1. januar 53.446.500 53.446.500

53.446.500 53.446.500

14. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 19.629.878 18.110.857

Årets overførte overskud eller underskud 7.505.867 1.519.021

27.135.745 19.629.878

15. Udlodning til interessenter

Udbytte 1. januar -44.672.500 -40.178.500

Afsat til restudlodning i indeværende år -9.630.000 -4.494.000

-54.302.500 -44.672.500
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Noter

31/12 2022 31/12 2021

16. Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser 1. januar 2.850.000 2.850.000

Årets ændring i andre hensatte forpligtelser 150.000 0

3.000.000 2.850.000

17. Anden gæld

Skyldig udlodning tidligere år 99.290 17.985

Skyldig udlodning indeværende år 9.630.000 4.494.000

9.729.290 4.511.985

18. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Interessenterne i Hvidovre Vindmøllelaug I/S indestår overfor Energistyrelsen for deres

forpligtelser til at nedtage vindmøllen samt reetablering af søbunden efter endt drift.  
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