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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for 2021 for Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen
omhandler.

Svendborg, den 20. april 2022

Direktion

Anders Jørgen Banke

Bestyrelse

Søren Henrik Bøving-Andersen
(formand)

Lars Erik Hornemann
(næstformand)

Bo Hansen

Anders Jørgen Banke

Katherine Richardson Christensen

2

Den uafhængige revisors påtegning

Til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31.12.2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 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 uafhændige af selskabet i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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 for 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. Fejlinformation 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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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond for regnskabsåret 01.01.2021 31.12.2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.








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 den øverste ledelse om bl.a. 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.

Kolding, den 20. april 2022

Per Schøtt

Lone Merete Hansen

MNE-nr. mne28663

MNE-nr. mne29390

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
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Ledelsesberetning 2021
Fondens hovedaktivitet

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fonds (herefter SEAF) formål er at styrke Fonden Sydfyns Elforsyning og
datterselskabers (under ét: SEF’s) virksomhed og omdømme ved at foretage almennyttige uddelinger.
Uddelinger kan ske til projekter, der understøtter fondens formål og bidrager til en innovativ udvikling på Sydfyn,
herunder særligt på energi- og miljøområdet, samt at støtte idrætsmæssige, kulturelle og andre almennyttige
formål, der positionerer SEF som et aktiv for Sydfyn.

Fondens vision og mission

SEAF Fondens mission er at støtte personer og fællesskaber, der er ambitiøse på egne, projektets og kvalitetens
vegne.
SEAF Fonden ønsker at medvirke til en positiv erhvervsudvikling særligt inden for energi- og miljøområdet, at
fremme foreningslivet og at styrke den kulturelle udvikling på Sydfyn.
SEAF har et særligt fokus på innovative energi- og miljøprojekter. Det kan være almennyttige projekter, der har til
formål at optimere energiforbruget og/eller forbedre miljøet, og det kan være projekter, der udnytter ny viden inden
for energi og miljø til at skabe udvikling på Sydfyn.
SEAF Fondens Uddelingspolitik i øvrigt fremgår af fondens hjemmeside www.SEAF.dk.
SEAF støtter projekter på baggrund af ansøgninger indsendt elektronisk via fondens hjemmeside.

Fondens donationer

SEAF gennemførte i 2021 to ansøgningsrunder. En med ansøgningsfrist den 21. marts og en med ansøgningsfrist den
12. september. Imellem de forud fastlagte og annoncerede ansøgningsfrister har ansøgere mulighed for at indsende
såkaldte HASTER ansøgninger, altså ansøgninger vedrørende projekter, der ikke kan afvente behandling under de to
fastlagte ansøgningsrunder. HASTER ansøgninger behandles administrativt og forelægges efterfølgende bestyrelsen
til orientering. Ansøgninger op til kr. 10.000 afgøres af fondens direktør og ansøgninger op til kr. 50.000 afgøres af
fondens direktør i forening med fondens formand. Der kan maksimalt uddeles kr. 200.000 pr. år under HASTER
ordningen.
Fra og med ansøgningsrunden september 2021 overgik SEAF til at modtage ansøgninger gennem
ansøgningssystemet Grant Compass. Der er link til ansøgningsskemaer på fondens hjemmeside SEAF.dk.
Fonden uddelte i 2021 i alt kr. 1.931.975 til i alt 79 projekter efter modtagelse af i alt 160 ansøgninger. I
forårsrunden modtog fonden i alt 111 ansøgninger og i efteråret i alt 49 ansøgninger. Den betydelige forskel
vurderes at skyldes dels ”Corona-træthed” og dels overgangen til det nye ansøgningssystem, som på forhånd
udelukker ansøgninger til projekter, der gennemføres udenfor Svendborg Kommune.
I 2021 tilbageførtes kr. 120.000 fra projekter, der ikke kunne gennemføres. Nettobevillingerne i 2021 blev således kr.
1.811.925
6
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Det er SEAF Fondens vision at være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af Sydfyn.

De enkelte modtagere af donationer samt donationernes størrelse fremgår af fondens hjemmeside www.SEAF.dk.

Fondens økonomiske aktivitet og forhold

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond er registreret pr. 25. januar 2016. Fondens aktiver ved stiftelsen udgjorde kr.
20.000.000, som var indbetalt kontant.
I.h.t fondens vedtægter frigives hvert år af fondens bundne kapital pr. 1. februar kr. 2 mio., som anvendes til
uddeling.
Fonden uddelte i 2021 i alt kr. 1.931.975 til almennyttige formål.
Årsresultatet for 2021 blev på kr. 46.725. Resultatet er som forventet
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Bevilgede, men endnu ikke udbetalte donationer udgør kr. 1.599.975.
Fondens finansielle stilling og resultatet af fondens drift i det forløbne år fremgår i øvrigt af efterfølgende
resultatopgørelse for 2021 og balance pr. 31.12.2021.

Fondens organisation

Bestyrelsen for Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond består af 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af
Svendborg Kommune og 3 medlemmer udpeges af Fonden Sydfyns Elforsyning (SEF).
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 4 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlemmer:
Søren Bøving-Andersen, formand – udpeget af SEF, indtrådt december 2015, og genudpeget i december 2019
Lars Erik Hornemann, næstformand – udpeget af Svendborg Kommune, indtrådt december 2015, og genudpeget i
december 2019.
Katherine Richardson Christensen – udpeget af SEF, indtrådt december 2015, og genudpeget i december 2019.
Bo Hansen – udpeget af Svendborg Kommune, indtrådt december 2019.
Anders J. Banke – udpeget af SEF, indtrådt december 2015, og genudpeget i december 2019.
Bestyrelsesmedlemmerne modtager diæter, men ikke honorar for bestyrelsesarbejdet.
Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer fremgår af fondens hjemmeside www.SEAF.dk
Fondens personale omfatter direktør Anders J. Banke, som ikke modtager særskilt vederlag for opgaven, og af
fondskoordinator Kurt Sorknæs, som er ansat svarende til i gennemsnit 10 ugentlige timer.
Der er indgået administrationsaftale med SEF A/S. Det er aftalt, at SEF varetager de administrative opgaver for SEAF
med lønadministration, bogføring og regnskabsudarbejdelse etc. Endvidere er det aftalt, at SEF stiller en fysisk
arbejdsplads til rådighed for fondskoordinatoren. Administrationsaftalen er indgået på markedsvilkår.
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Forventninger til fremtiden

Ifølge fondens vedtægter frigives hvert år fra 2016 kr. 2 mio. af fondens bundne kapital, som skal anvendes til
almennyttige uddelinger. Fonden planlægger 2 ansøgningsfrister om året – i marts og september. Rammen for
donationer 2022 er således kr. 1 mio. pr. ansøgningsfrist.
Fondens bestyrelse vurderer løbende om fonden lever op til sit formål om, at styrke Fonden Sydfyns Elforsyning og
datterselskabers virksomhed og omdømme.

Begivenheder indtruffet efter balancedagen
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Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke fondens finansielle stilling
væsentligt.
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2021

2020

-138.209
-138.209
-134.413
-272.622
447.514
-128.168
319.346
46.724

-128.532
-128.532
-139.600
-268.131
190.152
-291.375
-101.222
-369.354

Resultatdisponering
Frigivet af fondens bundne midler
Tilbageført fra projekter, som ikke kunne gennemføres
Henlagt fra sidste år
Årets resultat
Til dispostion

2.000.000
120.000
204.929
46.724
2.371.653

2.000.000
359.750
295.783
-369.354
2.286.179

Der disponeres således:
Årets bevillinger
Heraf tilbageført
Henlagt til senere anvendelse
Disponeret i alt

1.931.975
0
439.678
2.371.653

2.077.500
3.750
204.929
2.286.179

Andre eksterne omkostninger
Bruttotab
Personaleomkostninger
Resultat af primær drift
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt
Året resultat

1
2
3
4

Penneo dokumentnøgle: WVC0C-SJPU7-8G4B5-CDE6Q-V1Q5G-NKSQV

Resultatopgørelse
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Balance

Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandel i alt
Periodiserede renter mv.
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

Bunden
formue

Fri
formue

2021
i alt

2020
i alt

0
0
0
0
0
6.000.000
6.000.000
6.000.000

7.236.591
7.236.591
0
14.018
14.018
-5.201.443
2.049.166
2.049.166

7.236.591
7.236.591
0
14.018
14.018
798.557
8.049.166
8.049.166

8.976.643
8.976.643
0
25.780
25.780
207.910
9.210.332
9.210.332

6.000.000
0
6.000.000
0
0
0
0
6.000.000

0
439.678
439.678
9.512
1.599.975
1.609.487
1.609.487
2.049.166

6.000.000
439.678
6.439.678
9.512
1.599.975
1.609.487
1.609.487
8.049.166

8.000.000
204.929
8.204.929
32.903
972.500
1.005.403
1.005.403
9.210.332

Passiver
Grundkapital
Henlagt til senere anvendelse
Egenkapital i alt
Anden gæld
Bevilligede, ikke udbetalte beløb
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

5
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Aktiver

Note

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Sydfyn Elforsynings Almennyttige Fond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for
virksomheder i klasse A.

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Udbytter
Udbytter fra aktier og investeringsbeviser indregnes som indtægt ved modtagelsen.
Renter
Renter af bankindeståender og obligationer under såvel den bundne som den frie formue indregnes i
resultatopgørelsen med periodisering.
Kursreguleringer
Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og –tab på værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen.
Fondskat
Der påhviler ikke Fonden betalbare skatteforpligtelser.
Der er ikke afsat udskudt skat vedrørende værdipapirer og hensættelser til senere uddeling, idet Fondens
investerings- og uddelingspolitik medfører at skattetilsvar elimineres.

Balancen

Værdipapirer
Børsnoterede aktier måles til den noterede børskurs på balancedagen.
Obligationer og lignende måles til den noterede børskurs på balancedagen.
Uddelinger
Uddelinger fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen.
Henlagt til senere anvendelse under egenkapitalen omfatter vedtagne, men ikke kundgjorte uddelinger for året og
eventuelt tidligere år.
Bevilgede, ikke udbetalte beløb under gældsposter omfatter vedtagne og kundgjorte, men ej udbetalte uddelinger.
11
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Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller
fragå Fonden, og værdien kan måles pålideligt.

Noter
Note 1 - Andre eksterne omkostninger
Administrationsaftale
Markedsføringsomkostninger
Revision
Anden konsulentbistand
Bankgebyrer og porteføljemanagement
Øvrige omkostninger

2021

2020

62.500
21.957
20.125
3.750
25.029
4.847
138.209

62.500
8.782
19.750
0
32.745
4.754
128.532

121.752
8.250
1.633
2.779
134.413

128.037
10.000
1.563
0
139.600

89.940
50.643
25
306.906
447.514

134.840
55.312
0
0
190.152

128.168

291.375

Lønninger til ansat personale
Diæter til bestyrelsen
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

Note 3 - Andre finansielle indtægter
Aktieudbytter
Rente af obligationer
Rente af bankindeståender m.v.
Kursgevinster og -tab på værdipapirer

Note 4 - Andre finansielle omkostninger
Kursgevinster og -tab på værdipapirer
Note 5 - Grundkapital
Bunden formue
Indskudt kapital
Overført til fri formue iht. vedtægterne
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Note 2 - Personaleomkostninger

20.000.000 20.000.000
-14.000.000 -12.000.000
6.000.000
8.000.000
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