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Fondsbørsmeddelse, Q1 Delårsrapport 01. januar 2009 – 31. marts 2009  

 

Resumé 

 

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

31. marts 2009, hvoraf følgende kan fremhæves.  

 

� Periodens resultat per aktie (EPS) blev på -17 kr.  resulterende i en forrentning af egenkapital på -29% i peri-

oden. Egenkapitalen udgjorde den 31. marts  39,4 mio. kr. svarende til en indre værdi pr. aktie på 50,62 kr. 

 

� Selskabets aktiekurs den 31. marts 2009 udgjorde til sammenligning 37,00 kr. pr. aktie svarende til en børs-

kurs/indre værdi på 0,73. 

 

� Periodens resultat ændrer ikke ved selskabets grundlæggende opfattelse af, at ligevægtsprisen på udledning 

af drivhusgasser vil være stigende. Der hersker fortsat et paradoks mellem prisen på CO2 udledning og de po-

litiske ambitioner om at begrænse skadevirkningerne af klimaforandringer. Den nuværende pris på CO2 kvo-

ter medfører at det indirekte, er urentabelt at investere i omlægninger fra fossile brændsler. 

 

� Offentliggørelsen af nøgletal for den europæiske drivhusgasudledning er sket umiddelbart efter afslutningen af 

Q1 delårsperioden. Nøgletallene bekræftede, at europæiske installationer fortsat udleder væsentligt mere end 

deres tildelte emissionstilladelser og prisen på CO2 kvoter er som følge heraf steget i perioden efter delårs-

rapportens afslutning.  

  

Med venlig hilsen 

KlimaInvest A/S 

 

 

Marc Jeilman                                                                   Vagn List 

Bestyrelsesformand                                                            Adm. direktør
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HOVED- OG NØGLETAL

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

01.01.2009 til 01 .10.2008 til 01.07.2008 til 01.04.2008 til 01.01.2008 ti l

t.kr. 31.03.2009 31.12.2008 30.09.2008 30.06.2008 31.03.2008

RESULTATOPGØRELSE

Resultat af CO2 kvote investeringer i perioden -13.007 -27.478 -17.183 23.615 -1.556

Øvrige finansielle netto-indtægter 89 252 953 807 648

Personale- og andre eksterne omkostninger -529 -632 -590 -664 -490

Periodens resultat -13.447 -27.858 -16.820 23.758 -1.398

EGENKAPITALSOPGØRELSE

Egenkapital primo perioden 53.289 81.147 97.967 74.209 75.607

Beholdning af egne aktier -428 -381

Periodens resultat -13.447 -27.858 -16.820 23.758 -1.398

Egenkapital ultimo perioden 39.414 52.908 81.147 97.967 74.209

AKTIVER

Likvider 39.591 53.704 80.325 97.112 75.500

Tilgodehavender 76 0 870 1.079 248

Andre aktiver 9 9 9 9 9

Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 0 126

Aktiver i alt 39.676 53.713 81.205 98.201 75.883

PASSIVER

Egenkapital 39.414 52.908 81.147 97.967 74.208

Forpligtigelser i relation til CO2 kvoter 0 422 0 0 1.488

Andre gældsposter 262 383 58 234 187

Passiver i alt 39.676 53.713 81.205 98.201 75.883

PENGESTRØMME

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i perioden -637 814 396 -516 -438

Pengestrømme fra CO2 investeringsaktiviteter i perioden -13.429 -27.055 -17.183 22.128 -2.093

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i perioden -47 -381 0 0 0

Periodens forskydning i likvide beholdninger -14.113 -26.622 -16.787 21.612 -2.531

NØGLETAL 2009 2008 2008 2008 2008

1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal

Egenkapital forrentning -29% -36% -21% 29% -2%

Resultat pr. aktie (EPS)  - kr. pr. aktie -17 -36 -22 31 -2

Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS FD) -17 -36 -22 31 -2

Indre værdi pr. aktie (BVPS) - kr. pr. aktie 50,62 67,95 104,22 125,82 95,31

Indre værdi pr. aktie, fuldt udvandet (BVPS FD) 51,08 68,48 104,22 125,82 95,31

Børskurs ultimo perioden pr. aktie - kr. pr. aktie 37,00 64,50 100,00 125,00 95,00

Børskurs/ indre værdi 0,73 0,95 0,96 0,99 1,00

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 771.609 772.609 778.639 778.639 778.639  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 2009 – 31. 

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

stemmelse med IAS 34 om delårsrapporter, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnote-

rede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn 

for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten, her-

under ledelsesberetningen, giver derfor, efter vores opfattelse, et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 

1. januar 2009 til 31. marts  2009. Delårsrapporten er ikke revideret. 

København, den 19. maj 2009 
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Ledelsesberetning 

Selskabets formål 
 
KlimaInvest A/S er et investeringsselskab fokuseret på 
klimaforandringer som langsigtet investeringstema. Et 
politisk ønske om at begrænse CO2 udledning ventes 
at få en tiltagende realøkonomisk virkning fremadret-
tet.  
 
Selskabets investeringer baseres på et portefølje per-
spektiv og der investeres i miljørelaterede markedsin-
strumenter.  
 
Der investeres i CO2 kvoter og der investeres i klima-
projekter som kan generere CO2 reduktioner i henhold 
til Kyoto protokollens rammer – og de rammer som 
udstikkes i kommende klimaaftaler.  
 
Klimaprojekter kendetegnes ved, at der tildeles CO2 
emissionsrettigheder på baggrund af målbare emissi-
onsreduktioner. 
  
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. 
 
 
 
 
 
 

Indre værdi udvikling 
 
Selskabets egenkapital har i perioden udvist en indre  
værdi i intervallet mellem 35,85 og 68,99 kr. pr. aktie.  
 
Resultat og egenkapital 
 
Ledelsen anser periodens resultat for utilfredsstillende. 
Et historisk fald i CO2 kvoteprisen i årets første kvar-
tal, skal ses i lyset af likviditetsbehovet hos sværindu-
strien i Europa, der bevirkede, at virksomheder inden-
for primært stål- og cementindustrien valgte midlerti-
digt at sælge deres kvoter for at generere likvider.  
 
Det vurderes at udsigterne til en lavere økonomisk 
vækst i Europa er mere end indregnet i CO2 kvotepri-
serne. 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
 
Da selskabets portefølje består af CO2 emissionstilla-
delser handlet på et reguleret marked hersker der ikke 
usikkerhed ved indregning og måling af selskabets 
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.  Selskabets forvent-
ninger til den fremtidige udvikling er baseret på forud-
sætninger for udviklingen på CO2 markedet, som 
Selskabet investeringsmæssigt bevæger sig inden for.  
 
Kortsigtede afkastforventninger er forbundet med 
meget stor usikkerhed, og der kan forventes væsentli-
ge afkastudsving fra år til år. 
 
Det er ledelsens opfattelse, at Selskabet vil have gode 
muligheder for at levere et afkast der ligger væsentligt 
over det gennemsnitlige afkast på aktiemarkedet. 
 
Udvidelsen af Selskabets investeringsmandat i fjerde 
kvartal 2008 ventes at bidrage positivt til Selskabets 
fremadrettede muligheder for at skabe en høj egenka-
pitalforrentning, idet der fremover kan investeres 
direkte i klimaprojekter der genererer CO2 kvoter. 
 
Selskabets investeringsstrategi er baseret på en for-
ventet stigning i prisen tilknyttet CO2 udledning. Usik-
kerhed tilknyttet den globale recession og dennes 
indvirkning på CO2 udledningsprisen på kort sigt er 
imidlertid behæftet med betydelig usikkerhed. 
 
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 prisudviklin-
gen på CO2 kvoter og øvrige markedsforhold 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 Den 
Nordiske Børs København.  
 
Aktiekursen sluttede den 31. marts 2009 i kurs 37,00.  
Markedsværdien af selskabets aktier udgjorde 28,8 
mio. den 31. marts 2009. 
 
Likviditet 
 
Der er i delårsperioden  omsat for nominelt 5,5 mio. 
kr. af KlimaInvest  A/S' aktier på Københavns Fonds-
børs, hvilket  svarer til 7 % af selskabets nominelle 
aktiekapital ved regnskabsperiodens afslutning. 
 
 

 
 
 
 
 
Egne aktier 
 
Bestyrelsen i KlimaInvest A/S er i henhold til general-
forsamlingsbeslutning bemyndiget til at erhverve er-
hverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktie-
kapital. 
 

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 
 

18.08.2009   Perioderegnskab Q2 2009 

18.11.2009   Perioderegnskab Q3 2009 

18.03.2010   Årsregnskab 2009 

 
Kort om KlimaInvest A/S 
 
Kyoto aftalen indebærer, at de ratificerende lande har 
forpligtet sig at begrænse og senere reducere udled-
ningen af drivhusgasser.  
  
Målet med klimatopmødet COP15 er at sikre en efter-
følger til Kyoto. En aftale der skal reducere den samle-
de menneskeskabte udledning yderligere, og som kan 
få opbakning fra så mange lande som muligt. 
 
Den nuværende protokol indeholder tre såkaldte "flek-
sible mekanismer" der skal sikre opfyldelsen af proto-
kollens CO2 reduktionsmål. Dette sker via CO2 kvoter. 
 
Handlen med CO2 kvoter sker indenfor rammerne af 
det Europæiske system for handel med emissionsret-
tigheder. Systemet er benævnt “The European Union 
Emissions Trading Scheme (ETS)”. Systemet er det 
første og største bindende internationale kvotehan-
delssystem i verden.  
 
CO2 kvoter har til formål at skabe en markedsmeka-
nisme, hvorved CO2 udledning kan prisfastsættes og 
nedbringes.  
 
Investeringer i CO2 reduktioner afledt af klimaprojek-
ter er desuden medvirkende til at facilitere et bedre 
miljø og en bæredygtig udvikling. 
 
Selskabets portefølje er investeret i CO2 kvoter i for-
ventning om en stigende ligevægtspris på CO2 udled-
ning fremover.   
 
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. 

 

 



 

 

 

  

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-
terns 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 egenkapitalsforrent-
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 efterfølgenderegnskabspe-
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. 

 


