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Fondsbørsmeddelse, Q2 Delårsrapport 01. april 2009 – 30. juni 2009  

 

Resumé 

 

KlimaInvest A/S´ bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april 2009 til 30. 

juni 2009, hvoraf følgende kan fremhæves.  

 

� Periodens resultat per aktie (EPS) blev på + 7 kr.  resulterende i en forrentning af egenkapital på + 12% i 

perioden. Egenkapitalen udgjorde den 30. juni  44,6 mio. kr. svarende til en indre værdi pr. aktie på 57,25 kr. 

 

� Selskabets aktiekurs den 30. juni 2009 udgjorde til sammenligning 48,00 kr. pr. aktie svarende til en børs-

kurs/indre værdi på 0,84. 

 

� Der hersker fortsat et paradoks mellem prisen på CO2 udledning og tiltagende politiske ambitioner om at 

begrænse skadevirkningerne af den globale opvarmning.  

 

� Optakten til COP15 topmødet i København er godt undervejs. Forhandlinger koncentrerer sig i de kommende 

måneder omkring ambitionsniveauet for CO2 reduktioner i en ny aftale kombineret med behovet for klimabi-

stand til u-lande. 

 

 

Med venlig hilsen 

KlimaInvest A/S 

 

 

Marc Jeilman                                                                   Vagn List 

Bestyrelsesformand                                                            Adm. direktør
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HOVED- OG NØGLETAL

2.  kvt   09 1.  kvt   09 4. kvt 08 3. kvt  08 2. kvt  08

01.04.2009 til 01.01.2009 til 01.10.2008 til 01.07.2008 til 01.04.2008 til

t.kr. 30.06.2009 31.03.2009 31.12.2008 30.09.2008 30.06.2008

RESULTATOPGØRELSE

Resultat af CO2 kvote investeringer i perioden 5.475 -13.007 -27.478 -17.183 23.615
Øvrige finansielle netto-indtægter 50 89 252 953 807
Personale- og andre eksterne omkostninger -364 -529 -632 -590 -664
Periodens resultat 5.161 -13.447 -27.858 -16.820 23.758

EGENKAPITALSOPGØRELSE

Egenkapital primo perioden 39.414 53.289 81.147 97.967 74.209
Beholdning af egne aktier 0 -428 -381
Periodens resultat 5.161 -13.447 -27.858 -16.820 23.758
Egenkapital ultimo perioden 44.575 39.414 52.908 81.147 97.967

AKTIVER

Likvider 44.790 39.591 53.704 80.325 97.112
Tilgodehavender 0 76 0 870 1.079
Andre aktiver 9 9 9 9 9
Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 44.799 39.676 53.713 81.205 98.201

PASSIVER

Egenkapital 44.575 39.414 52.908 81.147 97.967
Forpligtigelser i relation til CO2 kvoter 0 0 422 0 0
Andre gældsposter 225 262 383 58 234
Passiver i alt 44.799 39.676 53.713 81.205 98.201

PENGESTRØMME

Pengestrømme fra driftsaktivitetr -276 -637 814 396 -516
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 5.475 -13.429 -27.055 -17.183 22.128
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 0 -47 -381 0 0
Periodens forskydning i likvide beholdninger 5.199 -14.113 -26.622 -16.787 21.612

NØGLETAL 2009 2009 2008 2008 2008
2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal

Egenkapital forrentning 12% -29% -36% -21% 29%
Resultat pr. aktie (EPS) - kr. pr. aktie 7 -17 -36 -22 31
Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS FD) 7 -17 -36 -22 31
Indre værdi pr. aktie (BVPS) - kr. pr. aktie 57,25 50,62 67,95 104,22 125,82
Indre værdi pr. aktie, fuldt udvandet (BVPS FD) 57,77 51,08 68,48 104,22 125,82
Børskurs ultimo perioden pr. aktie - kr. pr. aktie 48,00 37,50 64,50 100,00 125,00
Børskurs/ indre værdi 0,84 0,74 0,95 0,96 0,99

Udstedte antal aktier ultimo (nominelt DKK 100 pr. styk) 778.639 778.639 778.639 778.639 778.639
Antal aktier korrigeret for egne aktier 771.609 771.609 772.609 778.639 778.639  
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 2009 – 30. juni 

2009 for KlimaInvest A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget regnskab, er aflagt i overensstemmelse 

med IAS 34 om delårsrapporter, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selska-

ber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarli-

ge. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten, herunder ledel-

sesberetningen, giver derfor, efter vores opfattelse, et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiel-

le stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. april 2009 

til 30. juni  2009. Delårsrapporten er ikke revideret. 

København, den 12. august 2009 

 

 

Direktion 

 

 

 

Vagn List 

 Bestyrelse 

 

 

 

Marc Jeilman 

 

 

 

 

 

Kim Høibye 

 

 

 

 

 

Peter Wendt 

 

 

    

   

  
Ledelsesberetning 

Selskabets formål 
 
KlimaInvest A/S er fokuseret på global opvarmning 
som langsigtet investeringstema. Et politisk ønske om 
at begrænse CO2 udledning ventes at få en tiltagende 
realøkonomisk virkning fremadrettet.  
 
KlimaInvests mission er at forbinde CO2 reduktion 
med en høj forrentning af egenkapital.  
 
Selskabets fokus er rettet mod CO2 kvotehandel, CO2 
reducerende klimaprojekter og CO2 reducerende akti-
viteter indenfor vedvarende energi.  
 
 
Investeringer 
 
KlimaInvest har i andet kvartal indgået aftale vedrø-
rende gennemførsel af et klimaprojekt indenfor ram-
merne af FN’s Kyotoprotokol.  
 
Projektet gennemføres som et joint venture mellem 
KlimaInvest og selskabet Core Carbon Group. Core 
Carbon Group er en af verdens førende klimaprojekt-
udviklere med spidskompetencer indenfor FN kredite-
ring og projektledelse. Core Carbon Group, der er 
baseret med hovedsæde i København, ejes af investe-
ringsfonden Millennium Capital Partners og har i ejer-
kredsen desuden Bank of America. 
 

Klimaprojektet er beliggende i Østeuropa med en lokal 
projektvært, der er datterselskab af russiske Gazprom. 
 
Klimaprojektet har til sigte at forbedre effektiviteten 
og miljøpåvirkningen af energiforsyning indenfor 
naturgasindustrien. Projektet anvender afprøvede 
teknologier og er desuden blevet registreret som be-
rettiget til investeringsgaranti fra Verdensbanken. 
 
Projektets formål er at reducere udledningen af driv-
husgasser med 5 mio. tons CO2. Projektet vil under 
den indledende fase udvikles frem til godkendelse af 
FN, hvorefter implementering af projektet påbegyn-
des.  
 
Reduktionen i drivhusgasser vil i forbindelse med lø-
bende monitorering og verifikation medføre udstedelse 
af CO2 kvoter under Kyotoprotokollen.  
 
Omfanget af CO2 kvoter, der forventes genereret fra 
projektet, kan sammenholdes med den nuværende 
portefølje i KlimaInvest - der pt. udgør knap en halv 
million tons.  
 
Investeringer i emissionsrettigheder afledt af klima-
projekter medvirker til en nedbringelse af CO2 udled-
ning og er dermed medvirkende til at facilitere et bed-
re miljø og en bæredygtig udvikling. 
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Investeringer indenfor vedvarende energi 
 
KlimaInvest forventer at implementere selskabets 
indledende investeringer indenfor CO2 reducerende 
vedvarende energi i løbet af det kommende kvartal. 
 
Der vil blive fokuseret på investeringer der er operati-
onelle med en høj egenkapitalforrentning. Geografisk 
fokuseres på markeder, hvor der hersker en statsga-
ranteret tarif med inflationsindeksering. 
 
Fokus på optakten til COP15 topmødet 
 
Fokus er rettet mod forhandlinger ved G20-mødet i 
september og klimatopmøderne i Bangkok og Barcelo-
na i henholdsvis september og november. 
 
Forhandlingerne forud for det kommende COP15 kli-
matopmøde i København og beslutningerne herfra 
ventes at have en væsentlig indflydelse på den frem-
adrettede udvikling på CO2 markedet. 
 
Selskabets er investeret i CO2 kvoter i forventning om 
en stigende ligevægtspris på CO2 udledning fremover.   
 
Indre værdi udvikling 
 
Selskabets egenkapital har i delårsperioden udvist en 
indre værdi i intervallet mellem 51,03 og 64,87 kr. pr. 
aktie.  
 
Resultat og egenkapital 
 
Ledelsen anser kvartalets resultat for tilfredsstillende.   
 
Det vurderes, at tiltagende politiske ambitioner frem til 
klimatopmødet i København vil være medvirkende til 
at der opstår fornyet fokus på ligevægtsprisen tilknyt-
tet CO2 udledning.  
 
Den nuværende pris på CO2 udledning indebærer, at 
det er økonomisk rentabelt at øge forbrænding af 
fossile brændsler som kul, hvilket står i skærende 
kontrast til en voksende erkendelse af global opvarm-
ning. 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
 
Da selskabets portefølje primært består af CO2 emis-
sionstilladelser handlet på et reguleret marked hersker 
der ikke usikkerhed ved indregning og måling af sel-
skabets resultat og balance. 
 
Begivenheder efter balancedagen 
 
Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, som 
væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten. 
 
Forventet udvikling 
 
Det er Selskabets målsætning over en investeringscy-
klus at skabe et attraktivt afkast.  Det er ledelsens 
opfattelse, at Selskabet vil have gode muligheder for 
at levere et afkast der ligger væsentligt over det gen-
nemsnitlige afkast på aktiemarkedet. 
 
Udvidelsen af Selskabets investeringsportefølje til at 
omfatte CO2 reducerende klimaprojekter og CO2 re-
ducerende projekter indenfor vedvarende energi ven-
tes at bidrage positivt til Selskabets fremadrettede 
muligheder for at skabe en høj egenkapitalforrentning. 

  
 
Udtalelser om fremtidige forhold 
 
Udsagn om fremtidige forhold, herunder især egenka-
pitalforrentning, er usikre og forbundet med risici.  
 
Mange faktorer vil være udenfor selskabets kontrol og 
kan medføre at den faktiske udvikling afviger væsent-
ligt fra de forventninger, som omtales i beretningen på 
kort sigt. Sådanne faktorer omfatter blandt andet 
prisudviklingen på CO2 kvoter og øvrige markedsfor-
hold på de finansielle markeder. På denne baggrund 
har ledelsen valgt ikke at give et resultat estimat for 
2009. 
 
Aktieinformation 
 
Fondsbørs NASDAQ OMX  
Aktiekapital 77.863.900 kr. 
Nominel stykstørrelse 100 kr. 
Antal aktier 778.639 stk. 
Fondskode DK0060093607 
 
KlimaInvest A/S' aktier er noteret på NASDAQ OMX. 
  
Aktiekursen sluttede den 30. juni 2009 i kurs 48,00.  
Markedsværdien af selskabets aktier udgjorde 37,4 
mio. den 30. juni 2009. 
 
Likviditet 
 
Der er i delårsperioden omsat for nominelt 4,8 mio. kr. 
af KlimaInvest  A/S' aktier på NASDAQ OMX børsen, 
hvilket svarer til 6 % af selskabets nominelle aktieka-
pital ved regnskabsperiodens afslutning. 
 
Egne aktier 
 
Bestyrelsen i KlimaInvest A/S er i henhold til general-
forsamlingsbeslutning bemyndiget til at erhverve egne 
aktier på indtil 10 % af selskabets aktiekapital.  
 
Der er ikke købt egne aktier i løbet af delårsperioden. 
 

Yderligere information 
 
På KlimaInvest A/S’ hjemmeside www.klimainvest.dk 
findes yderligere informationer om aktionærforhold. 
Forespørgsler vedrørende selskabets relationer til 
investorer og aktiemarkedet kan rettes til bestyrelses-
formand Marc Jeilman.  
 
Tlf. +45 70 23 62 74 

e-mail: info@klimainvest.dk 

 
Finanskalender 2009 
 

18.11.2009   Perioderegnskab Q3 2009 

18.03.2010   Årsregnskab 2009 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
 
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med Internati-
onal Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten 
aflægges desuden i overensstemmelse med danske oplys-
ningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 
 
Standarder og fortolkninger 
 
Der er ikke vedtaget nye standarder som får konsekvens for 
selskabets anvendte regnskabspraksis. 
 
Generelt om indregning og måling 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de 
indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle 
aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes lige-
ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskriv-
ninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremti-
dige økonomiske fordele vil tilflyde KlimaInvest A/S, og så-
fremt aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indreg-
nes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomi-
ske fordele vil fragå KlimaInvest A/S, og såfremt forpligtigel-
sens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kost-
pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Finansielle instrumenter indregnes på handelstidspunktet og 
måles ved dagsværdien. Dagsværdien er det beløb, som et 
aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til, ved en 
handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, 
villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finan-
sielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fast-
sættes til lukkekursen på balancedagen.   
 
Regnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er selskabets 
funktionelle valuta. Transaktioner i anden valuta end koncer-
nens funktionelle valuta omregnes ved første indregning til 
transaktionsdagens kurs. Aktiver og passiver i fremmed valuta 
er optaget til de officielt noterede kurser ved regnskabsperio-
dens udgang. Samtlige valutakursreguleringer føres over 
resultatopgørelsen.  
 
RESULTATOPGØRELSE 
 
Selskabet benytter en artsopdelt resultatopgørelse med tilpas-
ninger til selskabets aktivitet.  Renteindtægter konteres som 
en primær driftsindtægt og indregnes i resultatopgørelsen i 
den periode, de vedrører. 
 
Resultat af CO2 investeringer i perioden 
 
Resultat af CO2 investeringer i perioden indregner tab og 
gevinst ved køb og salg af CO2 kvoter samt markedsværdire-
guleringen ved selskabets porteføljebeholdning af CO2 kvote 
kontrakter. Posten er beregnet på baggrund af CO2 kontrak-
ternes dagsværdi på balancedagen. 
  
Øvrige finansielle nettoindtægter  
 
Øvrige finansielle nettoindtægter indregner selskabets netto-
renteindtægter. Renteindtægter er medtaget i selskabets 
primære driftsposter for derved at kunne sammenholdes med 
administrationsomkostninger tilknyttet selskabets drift. Det er 
selskabets hensigt, at administrationsomkostninger inddækkes 
af renteindtægter for derved at opnå en egenkapitalforrent-
ning, der alene er afledt af prisudviklingen på CO2 kvoter. 
 
Personale- og andre eksterne omkostninger 
 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der er 
relateret til honorering af administrator, forvalter, CO2 hand-
ler, revision, børsmedlemskab, aktiebog samt ledelse.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BALANCEN 
 
Finansielle anlægsaktiver 
 
Da CO2 kontrakter margenreguleres optræder disse ikke som 
et aktiv på balancen. Markedsværdien tilknyttet CO2 kvoter 
måles ved første indregning til dagsværdi. Efter første indreg-
ning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien 
på balancedagen. CO2 kontrakter handles på et aktivt marked 
hvor opgørelse af dagsværdien sker til lukkekursen for det 
pågældende marked på balancedagen, eller hvis en sådan ikke 
foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst 
at svare hertil. 
 
Omsætningsaktiver 
 
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede aftale-
indlån med en løbetid under tre måneder, som uden hindring 
kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er 
ubetydelig risiko for værdiændringer. 
 
Andre aktiver kendetegnes ved tilgodehavender indeholdende 
husleje depositum og måles til kostpris.  
 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter 
afholdte udgifter, der vedrører en efterfølgende regnskabspe-
riode. Periodeafgrænsnings-poster måles til kostpris. 
 
PASSIVER 
 
Andre passiver indeholder skyldige driftsomkostninger. 
 
Markedsværdi tilknyttet CO2 kvoter måles ved første indreg-
ning til dagsværdi. Efter første indregning måles de afledte 
finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. CO2 
kontrakter handles på et aktivt marked hvor opgørelse af 
dagsværdien sker til lukkekursen for det pågældende marked 
på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, en anden 
offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil.  
 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser om-
fatter modtagne indtægter, der vedrører en efterfølgende 
regnskabsperiode. Periodeafgrænsningsposter måles til kost-
pris. 
 
NØGLETAL 
 
Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalyti-
kerforenings vejledning. 
 
PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt 
på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivi-
tet.  Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets 
resultatet reguleret for ikke kontante driftsposter. Renteind-
tægter er medtaget i selskabets primære driftsaktivitet. 
 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter ind- og udgå-
ende betalinger i forbindelse med markedsværdiregulering og 
clearing af selskabets portefølje af CO2 kontrakter. 
  
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i 
størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og 
omkostninger forbundet hermed. 

 


