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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Skørping, den 28. juni 2018
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ledelsen i Fonden Wind People
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Wind People for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med 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 fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed om fondens mulighed for at fortsætte driften. Vi
henviser til noten "Usikkerhed ved going concern" i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at der for
indeværende er usikkert, om fonden kan opnå den nødvendige støtte fra datterselskab og længere
kredittid hos øvrige kreditorer, for at kunne gennemføre den planlagte drift. Det er ledelsens
vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er
udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret
vedrørende dette forhold.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens 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 fonden, 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.
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:
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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 fondens 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 fondens 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 fonden 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 ledelsen 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.
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 årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aalborg, den 28. juni 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

John Damkier
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28629

28-06-201

2022267

Revisionsp
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LEDELSESBERETNING
Fondens hovedaktiviteter
Fondens formål er at få skabt grundlag for at etablere almennyttige non-profit selskaber og
gennemføre almennyttige projekter, der bidrager til følgende emne:
Forbedre den globale miljøsituation.
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 indfrier forventningerne til, at det
fremadrettet formår at generere overskud på aktiviteter indenfor folkelige vindmølleprojekter, og
dermed på sigt kan reetablere sine kapitalforhold.
Udviklingen 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.
Fondens fortsatte drift er afhængig af støtte fra datterselskabet Wind People Denmark ApS og en
længere kredittid hos øvrige kreditorer. Ledelsen vurderer at dette vil være muligt.
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 2017.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens
finansielle stilling.
Redegørelse for uddelingspolitik
Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b
Ifølge vedtægterne er det fondens formål hovedsageligt at opsætte og drive vedvarende
energisystemer nationalt og internationalt, 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 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
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LEDELSESBERETNING
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 2017 foretaget følgende uddelinger på i alt : 0 kr.
Redegørelse for god fondsledelse mv.
Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a
Fonden er omfatter 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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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2017
kr.

2016
kr.

BRUTTOTAB
..............................................................................................................................................
-11.601
-11.801

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
1
0
816
Nedskrivning
..............................................................................................................................................
af finansielle aktiver
-400.000
0
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
2
-13.974
-3.930

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
-425.575
-14.915

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

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-425.575
-14.915
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-425.575
-14.915

I..............................................................................................................................................
ALT
-425.575
-14.915
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2017
kr.

2016
kr.

Kapitalandele
..............................................................................................................................................
i dattervirksomheder
0
400.000
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
0
400.000

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
0
400.000

Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
hos tilknyttede virksomheder
17.089
18.089
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
225
0
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
17.314
18.089

Likvider
..............................................................................................................................................
8
9

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
17.322
18.098

AKTIVER
..............................................................................................................................................
17.322
418.098
PASSIVER

Grundkapital
..............................................................................................................................................
380.000
380.000
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
-437.944
-12.369

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
4
-57.944
367.631

Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
55.804
31.092
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
19.462
19.375
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
75.266
50.467

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
75.266
50.467

PASSIVER
..............................................................................................................................................
17.322
418.098
Eventualposter mv.
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Usikkerhed ved going concern
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Medarbejderforhold
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NOTER
2017
kr.

2016
kr.

Note

Andre finansielle indtægter
1
Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter i øvrigt
0
816
0

816

Andre finansielle omkostninger
2
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
13.974
3.930
13.974

3.930

Finansielle anlægsaktiver

3
Kapitalandele i
dattervirksomheder

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2017
400.000
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2017
400.000

Nedskrivninger
..............................................................................................................................................
1. januar 2017
0
Årets
..............................................................................................................................................
nedskrivninger
-400.000
Nedskrivninger31.
..............................................................................................................................................
december 2017
-400.000

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2017
0
Egenkapital
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Grundkapital

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2017
380.000
-12.369
367.631
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
-425.575
-425.575

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2017
380.000 -437.944
-57.944
Eventualposter mv.
Hæftelse i sambeskatningen
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst
og for eventuelle kildeskatter såsom udbytteskat mv.
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør 0 tkr. pr. balancedagen.
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NOTER
Note
Usikkerhed ved going concern
Fondens væsentligste aktiv er datterselskabet Wind People Denmark ApS.

6

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.
Fondens fortsatte drift er afhængig af støtte fra datterselskabet Wind People Denmark ApS og
en længere kredittid hos øvrige kreditorer. Ledelsen vurderer at dette vil være muligt.
På den baggrund har ledelsen i Fonden Wind People valgt at aflægge regnskabet som en going
concern.
Medarbejderforhold
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
1 (2016: 1)
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Fonden Wind People for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn- Regnskab
true
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C
true
og de særlige tilpasninger som følge af, at der er tale om en erhvervsdrivende fond.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Koncernregnskabet
Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen opfylder fritagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 110 om regnskabsaflæggelse for mindre koncerner.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af ydelser samt modtagne bevillinger indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og 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. 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 til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger
nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skyldig skat og udskudt skat
Fonden er underlagt skattelovgivningen for fonde, og den skattepligtige indkomst opgøres i
overensstemmelse hermed. Skattelovgivningen for fonde tillader skattemæssige fradrag for
hensættelser til senere uddelinger. Som følge heraf har fonden muligheden for at reducere en eventuel
skattepligtig positiv indkomst til nul. Det skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling
tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå.
Da fondens hensigt er at uddele de indtjente midler i overensstemmelse med formålet, er det ikke
sandsynligt, at denne skatteforpligtelse fremover vil blive beskattet. Derfor hensættes denne
skatteforpligtelse ikke i årsregnskabet. Skat af årets resultat indeholder også udbytteskatter som ikke
kan eller vil blive refunderet.
Udskudt skat vedrørende forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og
forpligtelser indregnes som hovedregel i årsregnskabet. Der foretages imidlertid en vurdering af
fondens mulighed for som følge af de skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling at
disponere den skattepligtige indkomst til nul for regnskabsåret og kommende regnskabsår. Denne
vurdering kan medføre, at der ligeledes ikke i årsregnskabet indregnes udskudt skat på forskelle
mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

