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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 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 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Skive, den 2. maj 2017
Direktion

Steen Harding Hintze

Bestyrelse

Stig Peter Christensen
formand

Toke Alexander Foss
næstformand

Holger Blok

Steen Ginnerup

Pernille Brandhøj Truelsen

Bjarne Vium

Peder Christian Kirkegaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Energifonden Skive og fondsmyndigheden
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Energifonden Skive for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis
(”regnskabet”).
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 regnskabet”. 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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.
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.
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet 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 regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
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:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 regnskabet 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 regnskabet 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.
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 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Skive, den 2. maj 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Holst
statsautoriseret revisor
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Generelle oplysninger om fonden
Fonden

Energifonden Skive
Torvegade 10
7800 Skive
CVR-nr.: 33 59 90 56
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Regnskabsår: 7. regnskabsår
Hjemstedskommune: Skive

Bestyrelse

Stig Peter Christensen, formand
Toke Alexander Foss, næstformand
Holger Blok
Steen Ginnerup
Pernille Brandhøj Truelsen
Bjarne Vium
Peder Christian Kirkegaard

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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Ledelsesberetning
Fondens formål
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 2016 udviser et overskud på DKK 0, og fondens balance pr. 31. december
2016 udviser en egenkapital på DKK 292.105.
I 2016 har Energifonden Skive øget aktivitetsniveauet med deltagelse i erhvervsudviklingsprojektet
GreenLab Skive, som fonden driver sammen med Skive Kommune og en række virksomheder. En bevilling
fra Skive Kommune og fra SparVestfonden til GreenLab Skive projektet har muliggjort dette og været
omdrejningspunkt for de erhvervsrettede aktiviteter i fondens nærværende årsrapport. Fonden har fået
etableret en professionel bestyrelse på årsmødet 17. maj 2016 og et sekretariat til at drive fondens
aktiviteter. Fonden har afholdt omkostninger relateret til projektudviklingen i Greenlab Skive projektet
som primær aktivitet og har anvendt de modtagne øremærkede midler til projektudvikling inden for 4
hovedområder:
•
•
•
•

Etablering af Energifondens bestyrelse og sekretariat samt drift heraf
Etablering og facilitering af grundlag for GreenLab Skive Erhvervspark
Facilitering af Power2Gas partnerskab og beslutningsgrundlag
Facilitering af Vindmøllepartnerskab og beslutningsgrundlag

For 2017 opbygges årsrapporten omkring de enkelte aktivitetsområder.
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Ledelsesberetning
Redegørelse for god fondsledelse
Fonden følger alle bestemmelser for god fondsledelse. I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1
kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Stilling

Alder

Toke
Stig Peter
Steen
Alexander
Christensen Ginnerup Holger Blok
Foss
Konsulent
Entreprenør
ProfesDirektør
sionelt
bestyrelses
medlem
Født 1954
Født 1951
Født 1950
Født 1960

Pernille
Branhøj
Truelsen
Advokat

Bjarne
Vium
Konsulent

Peder
Christian
Kirkegaard
Borgmester

Født 1969

Født 1943

Født 1956

Køn

Mand

Mand

Mand

Mand

Kvinde

Mand

Mand

Indtrådt i
bestyrelsen
Genvalg har
fundet sted
Udløb af
valgperiode

2016

2010

2016

2010

2016

2010

2014

-

2013, 2016

-

2013, 2016

-

2013, 2016

2016

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Store
komplekse
projekter,
rådgivning og
ledelse

Byggeri og
anlægsarbejde.
Lokalkendskab.
Ledelse og
økonomi

Forsyningsvirksomhed
indenfor el,
varme,
naturgas og
vand.
Ledelse og
økonomi.

Formand,
Ginnerup
A/S

Medlem af
Energitilsynet

CEO og ejer
af DEIF A/S

Ejer og
leder,
Advokatfirmaet
Energi &
Miljø

Medlemmets
særlige
kompetencer

Øvrige
Bestyrelsesledelseshverv
formand,
Søhetta
Oslo AS, N
Bestyrelsesmedlem,
Alectia A/S
Bestyrelsesmedlem,
SLA A/S
Bestyrelsesmedlem,
Lyngby
Taarbæk
Vidensby
Advisor,
Howaldt &
Co, D
Tidligere:
Senior R&D
Direktor,
COWI

Bestyrelses- Bestyrelsesmedlem,
medlem,
Steen
EnergiGinnerup Holmuseet
ding ApS
NæstDirektør,
formand,
Steen GinAarhus
nerup
Kunsthal
Ejendomme
ApS
Tidligere:
Adm.
Direktør, SG
Direktør,
Skive
EnergiMidt
Holding ApS
Direktør,
Bestyrelses- DONG Namedlem og
turgas
medlem af
ankenævnet
Adm.
Dansk BygDirektør,
geri
Naturgas
Ankenævn
Syd

Ved ophør af
borgmesterperioden
Gas-, diesel- Jura, særligt Automations- Lokalkendog vindtekno- energi og
løsninger til skab, politik,
logi. Ledelse
miljøforsynings- økonomi og
og økonomi. lovgivning.
sektoren.
landbrug.
Lokalkendskab.
Ledelse og
økonomi

Bestyrelsesformand,
DSH Wood
A/S
Bestyrelsesformand,
A/S Skovselskabet
Rumænien
Næstformand,
DI Digital

Bestyrelses- Borgmester,
formand,
Skive
Kilde
Kommune
Automation
Gårdejer
Bestyrelsesformand,
BestyrelsesGyro A/S
medlem,
Dansk
Bestyrelses- Biblioteksformand,
center
Holdingselskab af
Repræsen15. april
tantskab,
1999 APS Salling Bank
Bestyrelsesmedlem,
Frontmatec
A/S

Bestyrelsesmedlem,
Fossflakes
A/S

Bestyrelsesmedlem,
Kontroludvalget i
Marselisborg
havn

Bestyrelsesmedlem,
Skive
Fjernvarme
Udpeget af
myndigheder/
tilsyn
Anses
medlemmet
for
uafhængigt

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej
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Ledelsesberetning
Vedrørende aflønning af bestyrelsen og direktionen henvises til note 1.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Tilskud

2016

2015

DKK

DKK

1.941.708

0

-1.365.641

-1.250

576.067

-1.250

-576.036

0

31

-1.250

-31

-840

Resultat før skat

0

-2.090

Skat af årets resultat

0

0

Årets resultat

0

-2.090

0

-2.090

0

-2.090

Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle omkostninger

1

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Note

2016

2015

DKK

DKK

Aktiver
Andre tilgodehavender

312.376

0

0

0

Tilgodehavender

312.376

0

Likvide beholdninger

367.230

298.605

Omsætningsaktiver

679.606

298.605

Aktiver

679.606

298.605

300.000

300.000

-7.895

-7.895

Egenkapital

292.105

292.105

Anden gæld

268.140

6.500

Periodeafgrænsningsposter

119.361

0

Kortfristede gældsforpligtelser

387.501

6.500

Gældsforpligtelser

387.501

6.500

Passiver

679.606

298.605

Udskudt skatteaktiv

2

Passiver
Grundkapital
Overført resultat

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

3

Nærtstående parter

4
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Egenkapitalopgørelse
Grundkapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

Egenkapital 1. januar

300.000

-7.895

292.105

Egenkapital 31. december

300.000

-7.895

292.105
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Noter til årsregnskabet
1

2016

2015

DKK

DKK

Personaleomkostninger
Lønninger

524.858

0

277

0

50.901

0

576.036

0

486.000

0

1

0

Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

I overensstemmelse med anbefaling om god fondsledelse kan følgende oplyses om bestyrelsens vederlag:
Navn
Stig Peter
Christensen

Steen
Ginnerup

Holger
Blok

Toke
Alexander
Foss

Pernille
Branhøj
Truelsen

Bjarne
Vium

Peder
Christian
Kirkegaard

Bestyrelseshonorar
fra Energifonden
Skive

93.750

31.250

31.250

31.250

31.250

31.250

0

250.000

Ekstraordinært
honorar

86.400

0

28.800

0

0

0

0

115.200

180.150

31.250

60.050

31.250

31.250

31.250

0

365.200

I alt

2

I alt

2016

2015

DKK

DKK

Hensættelse til udskudt skat
Skattemæssigt underskud til fremførsel
Overført til udskudt skatteaktiv

-414

-1.277

414

1.277

0

0

Udskudt skatteaktiv
Opgjort skatteaktiv
Nedskrivning til vurderet værdi
Regnskabsmæssig værdi

414

1.277

-414

-1.277

0

0
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Noter til årsregnskabet
3

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser
Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2016.

4

Nærtstående parter
Fonden har i årets løb indhentet juridisk assistance hos Advokatfirmaet Energi & Miljø for TDKK 172. Herudover
har der ikke i årets løb - bortset fra normalt ledelsesvederlag - været gennemført transaktioner med bestyrelse,
direktion, ledende medarbejdere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.
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Noter, regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Energifonden Skive for 2016 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 2016 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 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 afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 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 forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Tilskud
Tilskud, der ydes til dækning af omkostninger, indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen i takt med
omkostningernes afholdelse.
Tilskud indregnes eksklusive moms.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
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Noter, regnskabspraksis
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen 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.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
Uddelinger
Udbetalte uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen fragår
egenkapitalen via resultatdisponeringen.
Skyldige uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundgjort overfor modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen og
indregnes som en gældsforpligtelse.
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Noter, regnskabspraksis
Uddelingsrammen
På bestyrelsesmødet, hvor godkendelse af årsregnskabet sker, beslutter bestyrelsen en beløbsramme, som
forventes uddelt. Dette beløb overføres fra de frie reserver til uddelingsrammen. I takt med, at uddelingerne bliver kundgjort over for modtager, udbetales beløbene, eller de overføres til gæld eller undtagelsesvis
til hensættelser vedrørende uddelinger.
Hensættelser vedrørende uddelinger
For uddelinger, som er meddelt modtager, og som er betinget af én eller flere begivenheders opfyldelse hos
modtager, kan forpligtelsen være usikker med hensyn til beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt. Disse
poster indregnes i hensættelser vedrørende uddelinger.
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