Tlf.: 96 34 73 00
aalborg@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Visionsvej 51
DK-9000 Aalborg
CVR-nr. 20 22 26 7020222670

FONDEN WIND PEOPLE
SVERRIGGÅRDSVEJ 3, 9520 SKØRPING
ÅRSRAPPORT
2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 31. maj 2016
______________________________
Lea Vangstrup

CVR-NR. 32 05 79 42

Årsrapport

1

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Fondsoplysninger

Fondsoplysninger
..............................................................................................................................................
2
Erklæringer

Ledelsespåtegning
..............................................................................................................................................
3

Den
..............................................................................................................................................
uafhængige revisors erklæringer
4-5
Ledelsesberetning

Ledelsesberetning
..............................................................................................................................................
6-8
Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt
..............................................................................................................................................
regnskabspraksis
9-10

Resultatopgørelse
..............................................................................................................................................
11

Balance
..............................................................................................................................................
12

Noter
..............................................................................................................................................
13-14

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset
hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2

FONDSOPLYSNINGER
Fonden

Fonden Wind People
Sverriggårdsvej 3
9520 Skørping
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

32 05 79 42 32057942
16. januar 2009
Rebild
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Lea Vangstrup, formand
Moncef Barhoumi
Mette Holmgaard Søltoft

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Visionsvej 51
9000 Aalborg

Pengeinstitut

Merkur
Mageløs 12
5000 Odense C

R

3

LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for
Fonden Wind People.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Skørping, den 31. maj 2016
Bestyrelse
________________________
Lea Vangstrup
Formand

________________________
Moncef Barhoumi

________________________
Mette Holmgaard Søltoft
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til kapitalejeren i Fonden Wind People
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Wind People for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015, 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
revisionen 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 med forbehold.
Forbehold
Grundlag for konklusion med forbehold
Vi tager forbehold for målingen af kapitalandele i dattervirksomheder, der i balancen er målt til 400
tkr. Det har ikke været muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdien af
dattervirksomheden.
Den samlede maksimale konsekvens af ovenstående forhold for årsregnskabets resultat og egenkapital
vil, efter indregning af skatteeffekten, være en negativ påvirkning på 400 tkr.
Konklusion med forbehold
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er
beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 om
"Usikkerhed ved going concern" og ledelsesberetningens afsnit om " Udvikling i aktiviteter og
økonomiske forhold, hvori ledelsen redegør for selskabets finansiering af den fortsatte drift. Vi har ikke
fundet anledning til at anlægge en anden vurdering end ledelsen.
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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 2016
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Tom Johnsen
Statsautoriseret revisor

31-05-201

2022
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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.
Usikkerhed ved indregning og måling
Det er ledelsens vurdering at måling til kostpris giver det mest retvisende billede af anparternes værdi.
Det er en forudsætning for værdiansættelsen, at datterselskabet formår at indfri forventningerne til at
det fremadrettet formår at genere overskud på aktiviteter indenfor folkelige vindmølleprojekter, og
dermed på sigt kan reetablere sine kapitalforhold.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Fondens væsentligste aktiv er datterselskabet Wind People Denmark ApS.
Datterselskabet har fastlagt en strategi, hvor man fremadrettet vil koncentrere kræfterne på de
specifikke projekter, der har potentiale til at blive realiseret og som samtidig er sikret økonomisk i
projekteringsfasen.
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.
Datterselskabet har indgået aftale med sin hovedkreditor 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.
Datterselskabet har derudover indgået aftaler om levering af konsulentydelser som sikrer likviditeten
til den planlagte drift i 2016. Ledelsen i datterselskabet har på den baggrund aflagt regnskabet under
forudsætning af going concern.
På den baggrund har ledelsen i Fonden Wind People valgt at aflægge regnskabet som en going concern.
Der har ikke været uddelinger fra fonden i 2015.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens
finansielle stilling.
Redegørelse for uddelingspolitik

7

LEDELSESBERETNING
Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b
Ifølge vedtægterne er det fondens formål ved hovedsageligt at opsætte og drive vedvarende
energisystemer nationalt og internationalt at få skabt grundlag for at etablere almennyttige non-profit
selskaber og gennemfører almennyttige projekter der bidrage til et eller flere af følgende emner:
- Forbedre den globale miljøsituation
- Omlægge energiforsyning baseret på fossile brændselsressourcer til vedvarende
energiforsyning, samt fremme udviklingen inden for vedvarende energisystemer og energibesparende
foranstaltninger
- Mindske de enkelte nationers sårbarhed gennem energiplanlægning og bidrage til opbygning af
bæredygtige samfund
- Forbedre levevilkårene for nogen af verdens samfundsgrupper
Fonden har endnu ikke haft midler til udlodning, men vil ved fremtidige udlodninger gennemføre dem
under hensyntagen til fondens erhvervsmæssige virksomhed og økonomi ved fastlæggelse af en årlig
ramme, inden for hvilken uddelinger foretages.
Fondsbestyrelsen har til hensigt at foretager løbende uddelinger. Uddelinger gennemføres indenfor
hovedformål.
Støtte kan ydes til såvel enkeltpersoner som organisationer og projekter i form af såvel enkeltstående
som længerevarende støtte.
Ved beslutning om rådgivning lægges der vægt på, at rådgivningen kan gøre en forskel for en
organisation, forening, en gruppe mennesker, et geografisk område mv. Hver ansøgning vurderes
konkret, således det sikres, at fondens rådgivning og uddelinger falder inden for formålet, og at midler
udnyttes mest effektivt og hensigtsmæssigt.
Der er i regnskabsåret 2015 foretaget følgende uddelinger på i alt : 0 kr.
Redegørelse for god fondsledelse mv.
Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a
Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse. I det følgende redegøres for, om fonden
følger anbefalingerne, og vedrørende de anbefalinger, som ikke følges, forklares dette nærmere.
Åbenhed og kommunikation
Fonden følger anbefalingen.
Bestyrelsens opgaver og ansvar
Fonden følger anbefalingerne.
Ledelsens vederlag
Fonden følger anbefalingerne.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 medlemmer og er ifølge vedtægterne selvsupplerende. Bestyrelsen er på kun 3
personer for at skabe fleksibilitet til, at der i fonden kan træffes hurtige beslutninger med kort varsel.
Rekruttering til fondens bestyrelse sker med henblik på at sikre, at bestyrelsen repræsenterer et bredt
spekter af de kompetencer, så den bedst muligt kan udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Ved
sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages der hensyn til mangfoldighed i,
erhvervserfaring. Bestyrelsesmedlemmer kan sidde i deres post indtil de bliver sat på valg.
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LEDELSESBERETNING
Fondens bestyrelse har i takt med omverdenens interesse herfor arbejdet med at sikre øget åbenhed og
transparens om fondens forhold, bl.a. gennem offentlige præsentation og informationer via
nyhedsmedier og hjemmesider. Fonden og projekter i fonden har deres egne hjemmesider. Fondens
bestyrelse har udarebejdet en skriftlig forretningsorden i 2015 for at sikre stillingtagen til samtlige 16
anbefalinger til god fondsledelse. De 16 anbefalinger omhandler emner som kommunikation, strategi,
bestyrelsens sammensætning og kompetencer, evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen samt
ledelsens vederlag.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Fonden Wind People for 2015 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
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, 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.
Koncernregnskab
Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen opfylder fritagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 111 om regnskabsaflæggelse for erhvervsdrivende fonde.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af ydelser samt modtagne bevillinger indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning
indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger 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.
Fonden er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med
fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i
acontoskatteordningen.

10

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger
nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
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. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2015
kr.

2014
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
5.625
259.090

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
5.625
259.090

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-4.799
-370

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
826
258.720

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
0
0

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
826
258.720
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
826
258.720

I..............................................................................................................................................
ALT
826
258.720

12

BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2015
kr.

2014
kr.

Kapitalandele
..............................................................................................................................................
i dattervirksomheder
400.000
400.000
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
1
400.000
400.000

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
400.000
400.000

Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
hos tilknyttede virksomheder
18.089
3.809
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
18.089
3.809

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
18.089
3.809

AKTIVER
..............................................................................................................................................
418.089
403.809
PASSIVER

Grundkapital
..............................................................................................................................................
380.000
380.000
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
2.546
1.720

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
2
382.546
381.720

Anden
..............................................................................................................................................
gæld
35.543
22.089
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
35.543
22.089

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
35.543
22.089

PASSIVER
..............................................................................................................................................
418.089
403.809
Eventualposter mv.

3

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4

Nærtstående parter

5

Usikkerhed ved going concern

6

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

7

13

NOTER
Note
Finansielle anlægsaktiver

1
Kapitalandele i
dattervirksomheder

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2015
400.000
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2015
400.000

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2015
400.000
Kapitalandele i dattervirksomheder (kr.)
Navn og hjemsted

Egenkapital

Årets resultat

Stemme- og
ejerandel

Wind
..............................................................................................................................................
People Denmark ApS, Rebild
-2.196.387
-169.154
100 %
Egenkapital

2

Grundkapital

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2015
380.000
1.720
381.720
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
826
826

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2015
380.000
2.546
382.546
Grundkapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.
Eventualposter mv.
Ingen.
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Hæftelse i sambeskatningen
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst
og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat mv.
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør 0 kr. pr. balancedagen.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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NOTER
Note
Nærtstående parter
Fondens nærtstående parter omfatter bestyrelsen herunder nærtstående familiemedlemmer
til disse, samt dattervirksomheden, Wind People Denmark ApS.
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Transaktioner med nærtstående parter
Wind People Denmark ApS har i årets løb ydet assistance med konsulentopgaver for i alt 2.234
tkr.. Fonden Wind People har i året modtaget administrationshonorar fra Wind People
Denmark ApS på 20 tkr.
Transaktionerne sker på normale markedsmæssige vilkår.

Usikkerhed ved going concern
Fondens væsentligste aktiv er datterselskabet Wind People Denmark ApS.
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Datterselskabet har fastlagt en strategi, hvor man fremadrettet vil koncentrere kræfterne på
de specifikke projekter, der har potentiale til at blive realiseret og som samtidig er sikret
økonomisk i projekteringsfasen.
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.
Datterselskabet har indgået aftale med sin hovedkreditor 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.
Datterselskabet har derudover indgået aftaler om levering af konsulentydelser som sikrer
likviditeten til den planlagte drift i 2016. Ledelsen i datterselskabet har på den baggrund
aflagt regnskabet under forudsætning af going concern.
På den baggrund har ledelsen i Fonden Wind People valgt at aflægge regnskabet som en going
concern.
Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
Det er ledelsens vurdering, at måling til kostpris giver det mest retvisende billede af
anparternes værdi.
Det er en forudsætning for værdiansættelsen, at datterselskabet formår at indfri
forventningerne til at det fremadrettet formår at genere overskud på aktiviteter inden for
folkelige vindmølleprojekter, og dermed på sigt kan reetablere sine kapitalforhold.
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