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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for
Fonden Wind People.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hadsund, den 31. maj 2013
Bestyrelse
________________________
Lea Vangstrup
Formand

________________________
Moncef Barhoumi

________________________
Mette Holmgaard Søltoft
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til bestyrelsen i Fonden Wind People
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Wind People for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note "Usikkerhed
ved going concern" og ledelsesberetningens afsnit "udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold", hvori
ledelsen redegør for selskabets kapitaltab og nuværende finansielle situation.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Aalborg, den 31. maj 2013
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Tom Johnsen
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Fondens formål er at få skabt grundlag for at etablere almennyttige non-profit selskaber og
gennemføre almennyttige projekter, der bidrager til et eller flere af følgende emner:
Forbedre den globale miljøsituation.
Omlægge energiforsyning baseret på fossile brændselsressourcer til vedvarende energiforsyning samt
fremme udviklingen indenfor vedvarende energisystemer og energibesparende foranstaltninger.
Mindske de enkelte nationers sårbarhed gennem energiplanlægning og bidrage til opbygningen af
bæredygtige samfund.
Forbedre levevilkårene for nogle af verdens svageste samfundsgrupper.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Fonden har ikke opnået indtægter i det forløbne regnskabsår hidrørende fra resultatandel i Wind
People Denmark ApS, idet den regnskabsmæssige indre værdi er negativ.
Fondens væsentligste aktiv, tilgodehavender i datterselskabet Wind People Denmark ApS på 245 tkr., er
af forsigtighedsgrunde nedskrevet til 0 kr.
Datterselskabet har i 2012 besluttet ikke at udvikle yderligere på de koncepter, der er lavet i forhold til
opstilling af folkelige vindmøllekoncepter. De er nu fuld udviklet. Ledelsen har med baggrund i
udviklingen de seneste par år og trægheden i at trænge ind på markedet med folkelige
vindmølleprojekter af forsigtighedsgrunde besluttet regnskabsmæssigt at nedskrive de udviklede
koncepter til 0 kr.
Datterselskabet vil fremadrettet koncentrere sig om at rådgive omkring etablering af folkelige
vindmølleprojekter med udgangspunkt i de udviklede koncepter.
Datterselskabet har fortsat kontakt til flere emner, der kan blive til folkelige vindmølleprojekter.
Erfaringen har vist, at de ofte har en lang tidshorisont før de kan virkeliggøres. Det er den primære
årsag til, at man fremadrettet vil koncentrere kræfterne på de specifikke projekter, der har potentiale
til at blive realiseret.
Datterselskabet har indgået aftale med sine to hovedkreditorer omkring deres tilgodehavender, der
sikrer den planlagte drift for det kommende år. Driftsudgifterne vil som udgangspunkt være på et
minimum og alene blive øget, når der er en tilsvarende rådgivningsaktivitet.
Ledelsen har på den baggrund valgt at aflægge regnskabet som en going concern.
Det opnåede resultat anses ikke for tilfredsstillende.
Der har ikke været uddelinger fra fonden i 2012.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
Forventninger til fremtiden
Datterselskabet forventer et nulresultat i det kommende år. Fonden forventer at kunne reetablere den
tabte fondskapital med fremtidig indtjening fra datterselskabet.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Fonden Wind People for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn- Regnskab
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag
af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
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.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
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 på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode.
Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er
anvendt en skattesats på 25 %.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

9

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2012
kr.

2011
tkr.

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
-8.750
-8

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
0
10
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-247.081
-1

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
-255.831
1

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
1
-2.293
0

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-258.124
1
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Anvendt
..............................................................................................................................................
af tidligere års overskud
-258.124
1

I..............................................................................................................................................
ALT
-258.124
1
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2012
kr.

2011
tkr.

Kapitalandele
..............................................................................................................................................
i dattervirksomheder
0
0
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
2
0
0

Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
hos tilknyttede virksomheder
0
247
Udskudte
..............................................................................................................................................
skatteaktiver
0
2
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
0
249

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
0
249

AKTIVER
..............................................................................................................................................
0
249
PASSIVER

Grundkapital
..............................................................................................................................................
380.000
380
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
-395.000
-137

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
3
-15.000
243

Anden
..............................................................................................................................................
gæld
15.000
6
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
15.000
6

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
15.000
6

PASSIVER
..............................................................................................................................................
0
249
Eventualposter mv.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

5

Usikkerhed ved going concern
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NOTER
2012
kr.

2011
tkr.

Note

Skat af årets resultat
1
Regulering
..............................................................................................................................................
af udskudt skat
2.293
0
2.293

0

Finansielle anlægsaktiver

2
Kapitalandele i
dattervirksomheder

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2012
130.000
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2012
130.000

Opskrivninger
..............................................................................................................................................
1. januar 2012
-130.000
Opskrivninger
..............................................................................................................................................
31. december 2012
-130.000

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2012
0
Kapitalandele i dattervirksomheder (kr.)
Virksomhed

Egenkapital

Resultat

Ejerandel %

Wind
..............................................................................................................................................
People Denmark ApS
-2.268.553
-1.144.995
100
-2.268.553

-1.144.995

Egenkapital

3

Grundkapital

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2012
380.000
-136.876
243.124
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
-258.124
-258.124

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2012
380.000 -395.000
-15.000
Grundkapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.
Eventualposter mv.
Ingen.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

5
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NOTER
Note
Usikkerhed ved going concern
Fonden har ikke opnået indtægter i det forløbne regnskabsår hidrørende fra resultatandel i
Wind People Denmark ApS, idet den regnskabsmæssige indre værdi er negativ.
Fondens væsentligste aktiv, tilgodehavender i datterselskabet Wind People Denmark ApS på
245 tkr., er af forsigtighedsgrunde nedskrevet til 0 kr.
Datterselskabet har i 2012 besluttet ikke at udvikle yderligere på de koncepter, der er lavet i
forhold til opstilling af folkelige vindmøllekoncepter. De er nu fuld udviklet. Ledelsen har med
baggrund i udviklingen de seneste par år og trægheden i at trænge ind på markedet med
folkelige vindmølleprojekter af forsigtighedsgrunde besluttet regnskabsmæssigt at nedskrive
de udviklede koncepter til 0 kr.
Datterselskabet vil fremadrettet koncentrere sig om at rådgive omkring etablering af folkelige
vindmølleprojekter med udgangspunkt i de udviklede koncepter.
Datterselskabet har fortsat kontakt til flere emner, der kan blive til folkelige
vindmølleprojekter. Erfaringen har vist, at de ofte har en lang tidshorisont før de kan
virkeliggøres. Det er den primære årsag til, at man fremadrettet vil koncentrere kræfterne på
de specifikke projekter, der har potentiale til at blive realiseret.
Datterselskabet har indgået aftale med sine to hovedkreditorer omkring deres
tilgodehavender, der sikrer den planlagte drift for det kommende år. Driftsudgifterne vil som
udgangspunkt være på et minimum og alene blive øget, når der er en tilsvarende
rådgivningsaktivitet.
Ledelsen har på den baggrund valgt at aflægge regnskabet som en going concern
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