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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2014 for Energifonden Skive.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2014.

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

en omhandler.

Skive, den 8. maj 2015

Direktion

Steen Harding Hintze

Bestyrelse

Peder Christian Kirkegaard

formand

Toke Alexander Foss Steen Ginnerup

Henrik Milling Thomas Rosenkrands Olsen Bjarne Vium

Søren Klitskov
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Energifonden Skive og fondsmyndigheden

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Energifonden Skive for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der

omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter

årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

melse 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 risikovur-

deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregn-

skab, 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,

og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af års-

regnskabet.

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 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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 gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattel-

se, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Skive, den 8. maj 2015

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Holst

statsautoriseret revisor
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Generelle oplysninger om fonden

Fonden Energifonden Skive

Kirke allé 1

Ramsing

7860 Spøttrup

E-mail: kundenavn@kundenavn.dk

CVR-nr.: 33 59 90 56

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Regnskabsår: 5. regnskabsår

Hjemstedskommune: Skive

Bestyrelse Peder Christian Kirkegaard, formand

Toke Alexander Foss

Steen Ginnerup

Henrik Milling

Thomas Rosenkrands Olsen

Bjarne Vium

Søren Klitskov

Direktion Steen Harding Hintze

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resenvej 81

Postboks 19

7800 Skive

Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S

Adelgade 8

7800 Skive
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Beretning

Årsrapporten for Energifonden Skive for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten  er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hovedaktivitet

Fondens hovedaktivitet består i at løfte den generelle viden om klima-, energi- og miljøspørgsmål i Skive

Kommune og blive en afgørende faktor for, at eksisterende og nye virksomheder kender Skive som

Danmarks ”Green Tech Valley”, hvor optimale rammer findes for grøn innovation.

Udvikling i året

Fondens resultatopgørelse for 2014 udviser et underskud på DKK 1.975, og fondens balance pr. 31.

december 2014 udviser en egenkapital på DKK 294.195.

Der har ikke været aktiviteter i fonden.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2014

DKK

2013

DKK

Bruttoresultat 0 0

Administrationsomkostninger -1.250 -1.000

Resultat af ordinær primær drift -1.250 -1.000

Finansielle omkostninger -725 0

Resultat før skat -1.975 -1.000

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -1.975 -1.000

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering   

Overført resultat -1.975 -1.000

-1.975 -1.000
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Balance 31. december

Note 2014

DKK

2013

DKK

Aktiver

Udskudt skatteaktiv 2 0 0

Tilgodehavender 0 0

Likvide beholdninger 299.445 300.170

Omsætningsaktiver 299.445 300.170

Aktiver 299.445 300.170

Passiver  

Grundkapital 300.000 300.000

Overført resultat -5.805 -3.830

Egenkapital 1 294.195 296.170

Anden gæld 5.250 4.000

Kortfristede gældsforpligtelser 5.250 4.000

Gældsforpligtelser 5.250 4.000

Passiver 299.445 300.170

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 3

Medarbejderforhold 4
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Noter til årsrapporten

1 Egenkapital

Grundkapital

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 300.000 -3.830 296.170

Årets resultat 0 -1.975 -1.975

Egenkapital 31. december 300.000 -5.805 294.195

Grundkapitalen har udviklet sig således:

2014

DKK

2013

DKK

2012

DKK

2011

DKK

Grundkapital 1. januar 300.000 300.000 300.000 300.000

Kapitalforhøjelse 0 0 0 0

Kapitalnedsættelse 0 0 0 0

Grundkapital 31. december 300.000 300.000 300.000 300.000

2014

DKK

2013

DKK

2 Hensættelse til udskudt skat

Skattemæssigt underskud til fremførsel -1.277 -843

Overført til udskudt skatteaktiv 1.277 843

0 0

Udskudt skatteaktiv

Opgjort skatteaktiv 1.277 843

Nedskrivning til vurderet værdi -1.277 -843

Regnskabsmæssig værdi 0 0
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Noter til årsrapporten

3 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2014.

4 Medarbejderforhold

Der har ikke været ansatte i fonden i regnskabsåret.
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Energifonden Skive for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2014 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

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

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 for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet

sted inden årets udgang.

Finansielle poster

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

skabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørel-

sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til egenkapitaltransaktioner. 

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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Regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til

pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af

aktiver og forpligtelser. 

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af

skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den

planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 indtje-

ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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