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Det vil vi sikre ved:

• Kontinuerligt at sikre og forbedre arbejdsglæden,   
 sikkerheden og sundheden i et innovativt miljø
• At styrke samarbejdskulturen og sikre videndeling på  
 tværs af organisationen gennem blandt andet jobrotation 
 og inddragelse i udviklingsprojekter
• At have fokus på – og måle – vores effektivitet under  
 hensyntagen til kvaliteten af vores ydelser
• At udvise en miljøansvarlig og bæredygtig adfærd
• At pleje og styrke vores relationer til samarbejdspartnere
• At være en professionel og troværdig leverandør 
 med tilfredse kunder

Lolland Forsyning vil 
være en af de mest 
attraktive arbejdspladser 
i lokalområdet, fordi vi 
tror på, at tilfredse og 
engagerede medarbejdere 
er forudsætningen for, at 
vi kan være en effektiv og 
veldrevet virksomhed og i 
sidste ende nå vores mål.

I dagligdagen understøtter vi dette ved målrettet og 
konsekvent at fastholde fokus på vores fire værdier:

1. Engagement

2. Fællesskab

3. Samarbejde

4. Rummelighed
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En vigtig del af Lolland Forsynings 
strategi er at servicere vores kunder 

mest muligt via digitale platforme.
Det giver vores kunder mulighed for at kontakte os og søge de informationer, de har behov 
for, præcis når det passer dem. Samtidig bidrager det positivt til den effektivisering af vores 

kundeservice, vi i Lolland Forsyning arbejder kontinuerligt på.

Det betyder, at Lolland Forsyning i dag er til stede på en række platforme ud over vores egen 
hjemmeside med selvbetjeningsløsning. Således er vi repræsenteret med egne sider på både 

Facebook, LinkedIn og egen kanal på Youtube. Vores kunder tager fortsat godt imod vores 
digitale services og online tilstedeværelse. Således steg trafikken på vores hjemmeside og 
selvbetjeningsløsning også væsentligt i 2021, lige som antallet af kunder, der følger os på 

sociale medier, er støt stigende.

For fortsat at understøtte den digitale efterspørgsel fra vores kunder, lancerede vi i 2021 en 
ny og mere brugervenlig hjemmeside med et design, der tilpasser sig, når hjemmesiden vises 

på en smartphone, og som lever op til krav om webtilgængelighed.

Kunder



Oplysning og kampagner
Hjemmesiden og vores kanaler på sociale medier er vores 
primære værktøjer, når vi skal informere vores kunder 
og offentligheden om relevante tiltag, aktiviteter eller 
driftsforstyrrelser. Blandt andet informerer vi løbende om 
anlægsarbejder, der berører borgerne i området, lige som vi 
gennemfører eller deltager i en række kampagner med fokus 
på oplysning om især vand og varme.

Herudover benytter vi også vores sms-service til at informere 
målrettet ved både planlagte og akutte anlægsarbejder, 
lige som vi er synlige med information om vores 
selvbetjeningsløsninger i Flytteguiden, der udleveres til alle 
tilflyttere.

Der har i 2021 også været planlagt en række 
informationsmøder for berørte kunder i forbindelse med 
anlægsarbejder, som desværre måtte aflyses på grund af 
corona-situationen. Det samme har gjort sig gældende for det 
forløb for decentral skoletjeneste om vand og spildevand, vi 
har udviklet i samarbejde med BIOFOS.

Nyt telefonsystem og elektroniske målere
Selv om en stor del af vores kunder vælger at benytte vores 
digitale platforme, når de skal kontakte os, er der naturligvis 
fortsat kunder, som har behov for at kontakte os telefonisk. 
Derfor har vi i 2021 sat et nyt og forbedret telefonsystem 
i drift, hvilket har givet øget tilfredshed hos de kunder, der 
kontakter os telefonisk. Således er ventetiderne blevet kortere, 
lige som systemet giver mulighed for, at man kan blive ringet 
op frem for at vente i telefonkøen.

Også i 2021 har Lolland Forsyning fortsat arbejdet med 
indførelse af elektroniske målere i afgrænsede sektioner. 
Ved udgangen af 2021 var der installeret 2.118 elektroniske 
vandmålere mod 1.793 ved udgangen af 2020. Samtidig steg 
antallet af elektroniske varmemålere fra 3.706 til 4.034 i 
årets løb.

Fortsat fokus på GDPR

Lolland Forsyning har fortsat fokus på at behandle kundernes 
data sikkert og i henhold til GDPR. Vi anvender blandt 
andet et IT-system, der sikrer, at medarbejderne løbende 
uddannes, så de har viden om, og opmærksomhed på, 
behandling af personoplysninger og IT-sikkerhed, lige som 
der anvendes sikker mail ved afsendelse af mails med 
personlige oplysninger. Lolland Forsyning anvender et GDPR-
compliance system til dokumentation for vores overholdelse af 
persondataforordningen.

Af de 413 indberetninger lå 87 uden for Lolland 
Forsynings ansvarsområde, og disse blev således 
videregivet til rette instans.

Borgerne tipper
Antallet af indberettede driftsforstyrrelser via 
Borgertip har i 2021 været på 

 

som er stort set det samme som i 2020, hvor 
antallet var 

413

372
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Miljø og energi

Lolland 
Vand

Målsætning for 
vandspild er 
maks. 8%

Efter et travlt 2020, hvor Lolland Vand afsluttede flere store 
projekter, både større renoveringsprojekter og etablering 
af ledningsnet for Femern A/S, har vi i 2021 fokuseret på 
den daglige drift og vedligeholdelse. Således har vi udskiftet 
filtermateriale og rørsystem på to af filterbeholderne på 
vandværket i Maribo, lige som vi har renoveret vandboringerne 
i Rødbyområdet. Begge dele er gjort for at fastholde den høje 
drikkevandskvalitet.

Vandkvalitet og vandspild

"Lolland Vand har generelt et skarpt 
fokus på drikkevandskvaliteten og har 
derfor også i 2021 udtaget prøver fra alle 
fire vandværker og på ledningsnettet. 
Som i de foregående år har alle prøverne 
overholdt de fastsatte miljøkrav."

Vandspildet var i 2021 på 9,8 procent mod 9,2 procent i 
2020. Det ligger altså fortsat lidt over vores målsætning om 
et vandspild på maksimalt 8 procent. Vi fortsætter jagten på 
utætte vandrør med avanceret lytteudstyr.



Lolland Spildevand har i 2021 haft stort fokus på fortsat at 
sikre et godt vandmiljø, når klimaforandringerne begynder 
at presse vores nuværende spildevandssystemer med øgede 
regnmængder. Derfor har vi gennemført en række projekter 
med det formål at holde spildevand og regnvand hver for sig.

Ved Rødby Havn renseanlæg har vi etableret et nyt, 
3.000 kubikmeter stort udligningsbassin. Det skal sikre, at 
spildevandet også i fremtiden bliver, hvor det skal være – selv 
når der kommer store mængder på grund af skybrud eller 
langvarig nedbør.

Som en del af klimatilpasningen i Maribo har vi etableret 
et regnvandsbassin i den sydlige del af Refshale Mose. 
Regnvandsbassinet forhindrer, at der, i tilfælde af voldsom 
nedbør, løber spildevand ud i Søndersø.

Samtidig har vi fortsat vores arbejde med de seks renseanlæg, 
der skal fortsætte i drift i henhold til vores strukturplan. 
Formålet med strukturplanen er at sikre, at rensningen 
af spildevandet samles på færre, store og topmoderne 
renseanlæg, som sikrer en optimal rensning af alt spildevand 
i Lolland Kommune. De seks renseanlæg, der tæller Rødby 
Havn, Horslunde, Søllested, Dannemare, Nakskov og Hunseby, 
har vist fine resultater i 2021. For Dannemare renseanlæg er 
der eksempelvis en tydelig forbedring fra 2020 til 2021, efter 
at anlægget er kørt ind. Det betyder, at vi nu også kan tildele 
anlægget en større spildevandsmængde fra blandt andet 
Hummingen og Kramnitze. 

Muslinger tager lugten
Lolland Vand har gennem flere år gennemført forsøg med at 
forhindre lugtgener fra pumpestationen i Grimstrup. I 2021 
fik vi et gennembrud i disse forsøg og har nu etableret et 
muslingefilter, fordi muslingerne rent faktisk tager lugten. Ny 
viden viser nemlig, at svovlbrinte – der er den store synder, 
når det gælder lugtgener – binder sig til kalken i muslingernes 
skaller og bliver der.

Lolland
Spildevand

I 2021 blev fælderne 
udløst 472 gange. 

Miljø og energi

Farvel rotter
Også i 2021 har Lolland Spildevand 
foretaget rottebekæmpelse i 
problemområder med mobile, 
mekaniske fælder. De mekaniske 
fælder installeres i kloakrørene og 
dræber rotterne, når de kravler 
igennem rørene. 
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Miljø og energi

Lolland Varme har i 2021 oplevet en fortsat stor interesse 
fra husstande i lokalområdet, hvor mange ønsker at skifte til 
fjernvarme. Samtidig har vi i 2021 også solgt mere varme end 
i 2020.

I Søllested og Nakskov solgte vi i 2021 126.176 MWh varme, 
svarende til cirka 17 procent mere end året før. I østområdet 
har vi i 2021 solgt 11.537 MWh varme, hvilket er en stigning 
på 9 procent i forhold til 2020, som er sammenligneligt, da 
det var det første driftsår med fuld tilslutning af kunderne i 
fjernvarmeområdet.

Bæredygtig varme
Lolland Varme baserer sin produktion på 100 procent 
bæredygtige og CO2-neutrale energikilder. Dels på 
solfangeranlægget i Søllested, og dels på biobrændsler, der 
primært leveres af lokale leverandører for at mindske CO2-
belastningen fra transport.

Vores biobrændsler lever samtidig op til de nye 
bæredygtighedskriterier i lovgivningen. Det betyder, at de 
leveres af certificerede leverandører, som sikrer, at der plantes 
nyt og genetableres fuldt ud i forhold til det, der fjernes fra 
naturen.

Flere kunder
Den store interesse for at få fjernvarme har også resulteret i, 
at vi i 2021 fik flere kunder. I Søllested og Nakskov steg antallet 
af kunder fra 5.022 i 2020 til 5.039 i 2021. I østområdet steg 
antallet af kunder fra 554 i 2020 til 567 i 2021, hvilket er fint set 
i lyset af, at det er områder der i forvejen har høj tilslutning.

Lolland
Varme

Vores solcelleanlæg på Stavangervej, der producerer 
bæredygtig el til vores eget forbrug, har i 
2021 produceret 
 

varme i 2021 mod 

i 2020

Det svarer til den forventede 
produktion på et
normalt år.

2.274 MWh

2.639 MWh
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Nakskov Elnet har i 2021 kunnet mærke, at den generelle 
efterspørgsel efter el er stigende som følge af den grønne 
omstilling. Flere vælger både biler og varmekilder, der baserer 
sig på el.

Vi har således i 2021 købt 67.724 kWh til distribution hos 
kunderne mod 64.361 kWh i 2020. Samtidig har den høje 
efterspørgsel efter el gjort det nødvendigt at styrke elnettet, 
hvorfor vi i 2021 har etableret netforstærkning ved 10 kV 
stationen på Løjtoftevej for at imødekomme et øget elforbrug i 
området omkring Skolebakken.

Herudover har Nakskov Elnet udført et større 
klimatilpasningsprojekt ved at flytte en 10 kV 
transformerstation på det tidligere værftsområde for at sikre 
den mod fremtidig oversvømmelsesrisiko, hvilket ville være til 
fare for vores forsyningssikkerhed.

Nakskov 
Elnet

Miljø og energi

I 2021 oplevede vi en mindre reduktion i nettabet. 
Nettabet var således på 
 

i 2021, mod

året før.

3,38%

3,54%
↑
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Lolland Forsyning 
generelt
Lolland Forsyning har i 2021 fortsat haft et stort fokus på at 
højne kvaliteten og styrke effektiviteten i hele koncernen. Det 
har blandt andet betydet, at vi i 2021 – efter en udbudsproces 
– skiftede IT-hostingpartner, hvilket både har højnet IT-
sikkerheden og forbedret driftssituationen – og dermed styrket 
forsyningssikkerheden.

Vores LER system robot har i 2021 vist sig særdeles effektiv. 
Således har antallet af LER-oplysninger, der er håndteret via 
vores LER system robot, i 2021 udgjort 9.471, og kun to af 
disse har måttet behandles manuelt. Samtidig har vi udbygget 
vores GIS-data med nye temaer til gavn for professionelle 
samarbejdspartnere, som dermed kan arbejde mere effektivt.

Vi har i løbet af 2021 også hjemtaget en række IT-opgaver, 
herunder brugersupport og netværksstyring, som udføres af 
vores nye IT-medarbejder. Dette har både højnet effektiviteten 
og bidraget til medarbejdertilfredsheden bredt i 
Lolland Forsyning.

Vores solcelleanlæg på Stavangervej, der producerer 
bæredygtig el til vores eget forbrug, har i 2021 produceret 
 

hvilket er et fald på 8,9 procent i forhold til året før.
Produktionen afhænger af antallet af soltimer på et år og 
ligger på højde med produktionen i 2019, hvor den var på

Solcelleanlægget dækkede i 2021 

af det samlede elforbrug på adressen.

24,4%

17.843 kWh

17.482 kWh

Effektivitet og kvalitet
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Lolland Vand
Lolland Vand har i 2021 gennemført renoveringsprojekter 
i Nakskov, Rødbyhavn, Maribo og Hummingen i henhold 
til vores strukturplan for vandforsyningen. I forbindelse 
med projekterne har vi udskiftet 680 meter gamle 
støbejernsledninger med moderne, langtidsholdbare 
plastledninger, lige som vi har renoveret 355 stikledninger.

I 2021 godkendte Lolland Kommune det nye 
vandforsyningsregulativ, som dermed er trådt i kraft 1. januar 
2022. Det nye regulativ giver mere klare retningslinjer for 
forholdet mellem den enkelte kunde og vandforsyningen.

På baggrund af Lolland Kommunes bæredygtighedsanalyse 
har Lolland Vand igangsat en fornyet analyse af 
vandforsyningsstrukturen med henblik på at fremtidssikre 
vandforsyningen fra de tilgængelige grundvands ressourcer. 
Vi forventer, at der i løbet af 2022 findes en optimal løsning 
på udfordringerne.

Effektivitet og kvalitet

"Ved Østersøbadet 
og Hummingen har vi 
gennemført udskiftning 
af anboringsbøjler og 
stophaner for at højne 
forsyningssikkerheden."
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Lolland Spildevand
I 2021 blev den nye, 700 meter lange udløbsledning, der er 
etableret af Femern A/S ved Rødby Havn, taget i drift og 
overtaget af Lolland Spildevand. Ledningen, der rækker 160 
meter ud fra den nye kystlinje, sikrer, at det rensede spildevand 
fortsat kan udledes til Østersøen.

Vi har samtidig i 2021 fortsat haft fokus på sikkerheden 
ved elarbejder på vores anlæg. Således anvendes Lolland 
Forsynings designmanual for elinstallationer og tavleanlæg ved 
alle elarbejder for at sikre både kvaliteten og overholdelse af 
de arbejdsmiljømæssige lovkrav.

Effektivitet og kvalitet

"For at øge 
forsyningssikkerheden 
har Lolland Spildevand 
i 2021 udskiftet to 
hovedpumpestationer 
ved Refshale Mose 
i Maribo."
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Lolland Varme
Lolland Varme har i 2021 fortsat arbejdet med termografering 
af ledningsnettet, med blandt andet droner, for at lokalisere 
eventuelle lækager og dårlig isolering. Vi har i årets løb 
opdaget og udbedret en del lækager. Samtidig medfører 
termograferingen, at vi ind i mellem opdager problemer med 
underjordiske installationer, som ikke tilhører Lolland Varme. 
I de tilfælde videregiver vi oplysningerne til den instans, der 
ejer de pågældende installationer, og generelt er der et godt 
samarbejde vedrørende netop termografering, hvor også 
Lolland Varme nyder godt af informationer fra andre parter.

Effektivitet og kvalitet

"Vi oplevede i 2021 
en enkelt, større 
akut afbrydelse af 
fjernvarmen, da vores 
hovedledning ved en 
fejl blev gravet over 
af entreprenøren 
i forbindelse med 
nedrivning af 
Madeskovskolen. Dette 
medførte dog ikke 
langvarige gener for 
kunderne, da vi med 
en hurtig reaktion var i 
stand til at genetablere 
forsyningen. "
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Nakskov Elnet
Nakskov Elnet har i 2021 fortsat arbejdet med løbende at 
gennemgå målerinstallationer med henblik på at reducere 
nettabet. Samtidig har vi udskiftet gamle 10 kV anlæg i 
transformerstationerne for at højne forsyningssikkerheden.

Et af de større projekter i 2021 har været at få udarbejdet en 
beredskabsplan samt en IT risiko- og sårbarhedsanalyse. Begge 
dele er udarbejdet for at sikre, at Nakskov Elnet er robust i 
forhold til moderne trusler som eksempelvis computervirus 
og hackerangreb. Både beredskabsplanen og IT risiko- og 
sårbarhedsanalysen er godkendt af Energitilsynet.

Effektivitet og kvalitet

"Et af de større 
projekter i 2021 har 
været at få udarbejdet 
en beredskabsplan 
samt en IT risiko- og 
sårbarhedsanalyse." 
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Arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø er afgørende for Lolland Forsyning. Et 
godt arbejdsmiljø sikrer både en høj grad af effektivitet og 
innovation, en stabil medarbejderstab med fastholdelse af 
væsentlige kompetencer, samt muligheden for fortsat at kunne 
rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer til at 
varetage fremtidens udfordringer.

Lolland Forsyning arbejder derfor kontinuerligt med at sikre 
et godt arbejdsmiljø gennem en række forskellige tiltag. 
Et helt centralt tiltag er, at vi i hverdagen holder fokus på 
virksomhedens fire værdier – engagement, fællesskab, 
samarbejde og rummelighed – blandt andet ved drøftelser på 
alle personale- og teammøder.

Samarbejde giver udvikling
”Vi understøtter det tværorganisatoriske 
samarbejde ved at medarbejdere inddrages 
på tværs ved alle anlægsprojekter, således at 
slutresultaterne bliver bedst mulige samtidig 
med, at arbejdsglæden og trivslen øges.” 

Ligeledes anvender vi i høj grad jobrotation på 
driftsområderne, hvilket sikrer en højere grad af 
medarbejderudvikling samtidig med, at fleksibiliteten i forhold 
til løsningen af arbejdsopgaver øges.

Hjemmearbejde
På grund af Covid-19 har de administrative medarbejdere 
i Lolland Forsyning arbejdet hjemmefra gennem længere 
perioder i 2021. Dette har været en udfordring for både 
medarbejderne, ledelsen og for samarbejdet på tværs af 
driftsafdelingerne.

Den store mængde hjemmearbejde har samtidig gjort, at 
Lolland Forsyning har valgt at udarbejde en personalepolitik 
for hjemmearbejde for de administrative medarbejdere. 
Politikken trådte i kraft 1. december 2021 og evalueres efter 
seks måneder.

Arbejdsskader og sygefravær
Vi har i 2021 haft en arbejdsskade, som har medført et 
sygefravær på 15 dage. Vores klare mål er at have nul alvorlige 
arbejdsskader – det vil sige arbejdsskader, som medfører et 
sygefravær på mere end tre uger.

Sygefraværet for hele koncernen har i 2021 ligget på 2,57 
procent, hvor det i 2020 lå på 1,54 procent. Stigningen i 
sygefravær skyldes entydigt sygefravær på grund af Covid-19 
og må fortsat betegnes som lavt. Generelt har Lolland 
Forsyning et stabilt, lavt sygefravær.

Langtidssygemeldte med over fire ugers fravær er ikke talt 
med i sygefraværet. Ligeledes er sygdom, som har relation til 
§56 og flexordninger, som vi får refusion for, ikke talt med.

Netværk, 
der gavner
Netværk og udviklingssamarbejder 
med eksterne giver ikke blot 
vores medarbejdere nye idéer, 
men sikrer også nyttig sparring og 
videndeling med andre relevante 
organisationer. I 2021 har en række 
af vores medarbejdere blandt andet 
deltaget i:

• DANVA-netværk for GIS og direktionssekretærer
• Normudvalget under Dansk Standard 
 vedrørende kloakarbejder
• DANVA-netværk omkring overløb og datamodeller

I 2021 har Lolland Forsyning udarbejdet en fælles 
APV-model for hele virksomheden i digital form samt 
gennemført trivselsundersøgelse samt dialogbaseret APV. 
Herudover har vi, som i øvrige år, gennemført kurser i 
livreddende førstehjælp ved Lolland-Falster Brandvæsen.
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Medarbejdere

20
Kvinder

50
Mænd

Personale

Arbejdsulykker

Gennemsnitsalder

Anciennitet

Sygefravær

52,84år

Medarbejderudskiftning 2021 

Anciennitet  
(Antal medarbejdere)

 Anciennitet mere end 10 år
 Anciennitet mellem 1 og 10 år
 Anciennitet under 1 år

Sygefravær  
lange perioder 

1,63%Sygefravær  
korte perioder 

2,57%

2
ulykker

Gennemsnitlig 
anciennitet 

15,67år

5

17
48

+ 5 / – 5
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Lolland Forsyning
Stavangervej 13
4900 Nakskov
Telefon: 72 30 11 11
forsyning@lollandforsyning.dk

www.lollandforsyning.dk
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Elnet Forsyning Spildevand Udvikling Vand Varme Holding
Koncern  

2021
Koncern  

2020

 alle beløb er i 1.000 DKK

RESULTATOPGØRELSE

Omsætning 12.210 50.123 100.938 0 34.211 80.164 440 238.786 226.189

Omkostninger -13.152 -8.344 -72.713 -395 -21.869 -75.621 -99 -153.748 -144.589

Personaleomkostninger 0 -41.722 0 -81 0 0 -83 -41.887 -41.390

Resultat af primær drift -943 57 28.225 -476 12.341 4.543 258 43.151 40.210

Finansiering netto -95 95 -8.677 109 -2.296 -5.885 -32 -16.782 -19.526

Resultat før skat -1.038 151 19.547 -367 10.045 -1.342 226 26.369 20.684

Skat af årets resultat 150 -47 2.582 0 1.098 1.342 10 5.989 357

Andel af dattervirksom- 
heders resultat

0 0 0 0 0 32.122 0 0

Årets resultat -888 104 22.130 -367 11.143 0 32.358 32.358 21.041

AKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver 0 418 0 0 0 0 0 418 841

Grunde og bygninger 0 18.275 28.050 0 21.485 35.541 0 103.352 104.424

Produktions- og  
distributionsanlæg

87.737 0 1.062.102 0 292.313 345.116 0 1.787.265 1.772.212

Andre anlæg, driftsmateriel  
og inventar

2.050 2.229 1.443 0 1.618 2.271 0 9.613 7.944

Materielle anlægsaktiver  
under opførelse

170 49 2.696 0 1.656 852 0 5.424 13.956

Materielle anlægsaktive 89.957 20.970 1.094.291 0 317.072 383.780 0 1.906.072 1.899.377

Finansielle anlægsaktiver 0 0 0 11.502 0 0 1.074.864 0 0

Varebeholdning 600 0 0 0 1.335 5.870 0 7.805 8.516

Tilgodehavender fra salg og  
tjenesteydelser

4.994 19.813 17.772 83 1.902 13.449 19.327 41.431 42.409

Øvrige tilgodehavender 260 1.101 4.512 340 51 2.529 13 8.452 21.022

Udskudt skatteaktiv 0 0 3.891 0 0 0 0 8.828 0

Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 27.293 0 30.114 0 0 57.407 56.961

Likvid beholdning 2.523 10.211 6.322 662 23.055 6.505 1.518 50.797 60.278

Aktiver 98.336 52.096 1.154.080 12.587 373.528 412.132 1.095.722 2.080.792 2.088.563

PASSIVER

Egenkapital 67.030 23.153 630.422 12.543 284.252 57.462 1.082.276 1.082.276 1.028.682

Hensat til udskudt skat 3.437 548 0 0 0 0 0 0 0

Langfristet gæld 13.968 0 451.100 0 66.857 312.062 0 843.986 867.155

Leverandører af varer og tjenester 8.357 21.528 23.401 31 7.179 24.158 13.382 79.664 46.648

Anden kortfristet gæld 5.544 6.867 49.157 13 15.239 18.450 64 74.866 146.078

Passiver 98.336 52.096 1.154.080 12.587 373.528 412.132 1.095.722 2.080.792 2.088.563

Årsregnskab
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Adresse
Stavangervej 13
4900 Nakskov

Kontakt
Telefon: 72 30 11 11
forsyning@lollandforsyning.dk

www.lollandforsyning.dk


