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Fondsbørsmeddelelse, Q1 Delårsrapport 01. januar 2010 – 31. marts 2010  
 
Resumé 
 
KlimaInvest A/S´ bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. januar 2010 til 31. 
marts 2010, hvoraf følgende kan fremhæves.  
 

 
� Selskabets investeringsportefølje er omlagt i årets første kvartal og selskabets balance er nu eksponeret overfor 

vedvarende energi med fremadrettet cash-flow fra produktion af el - i tillæg til selskabets investeringer indenfor 
europæiske CO2 kvoter. Selskabets balancesum udgør 91,1 mio. kr. per statusdagen. 

  
� Resultatet af selskabets CO2 investeringer var negativ i årets første kvartal som følge af et svagt negativt CO2 

kvotemarked ovenpå COP15 klimatopmødet.  
 

� Selskabets indledende investering indenfor vedvarende energi består af en vindmøllepark beliggende i Frankrig 
med en kapacitet på 7 MW og en samlet købspris eksklusiv arbejdskapital på 63,5 mio. kr. Vindmølleparken be-
står af 3 stk. Nordex N-90 vindmøller med en rotordiameter på 90 meter og en navhøjde på 80 meter monteret 
med vinger fra LM Glasfiber.  

 
� Vindmølleparken er overtaget fra det canadiske selskab Boralex som er børsnoteret på Toronto Stock Exchange. 

Boralex ejer og driver kraftværker i Canada, USA og Frankrig og er desuden hovedaktionær i Boralex Power Inco-
me Fund.  Vindmølleparken ejes af KlimaInvest A/S gennem et 100 % ejet fransk datterselskab KlimaInvest Côtes 
D’Armor SNC.  I forbindelse med investeringen er der optaget 10-årig finansiering i et dansk pengeinstitut med en 
hovedstol på 48,4 mio. kr.  Omlægningen af koncernens balance indebærer, at koncernens kapitalstruktur er ble-
vet udvidet ved hjælp af finansiel gearing. 

 
� Periodens resultat per aktie (EPS) blev på -1 kr.  resulterende i en forrentning af egenkapital på -3 % i perioden. 

Egenkapitalen udgjorde den 31. marts  38,8 mio. kr. svarende til en indre værdi pr. aktie på 49,87 kr. Selskabets 
aktiekurs den 31. marts udgjorde til sammenligning 37,90 kr. pr. aktie svarende til en børskurs/indre værdi på 
0,76. 
 

� Driftsresultatet fra vindmøller vil først optræde i koncernens resultatopgørelse for andet kvartal 2010, da vindmøl-
leparken blev endeligt overtaget den 31. marts 2010. Vindmølleparken, der har været idriftsat i 3 år har aktuelt 
genereret el-salg for 2,4 mio. kr. i første kvartal 2010. 
 

� Omlægning af porteføljen bevirker, at selskabets skattestatus ændres fra lagerbeskatning i 2009 til almindelig 
selskabsbeskatning i 2010. Selskabets nye porteføljesammensætning indebærer, at beskatning af fremadrettet 
CO2 afkast kan modregnes ved hjælp af international sambeskatning og tilhørende skattemæssige afskrivninger 
på vindmøller i udlandet.  

 
� Beslutningen om at standse udviklingen af et FN klimaprojekt har resulteret i tilbagekøb af 10 % minoritetsandele 

i datterselskaberne KlimaInvest Clean Development PS og Clean Development Venture Partners ApS fra joint ven-
ture partneren, det amerikansk ejede klimaprojektudviklingsselskab Core Carbon Group. Købet af minoritetsande-
le har en neutral resultatpåvirkning og medfører at samtlige datterselskaber er 100 % ejet. 
 

� CO2 kvote porteføljen udgør ved udgangen af første kvartal 450.000 tons med en markedsværdi tilknyttet ekspo-
neringen målt ved udgangen af første kvartal på 43,5 mio. kr. 

 
Med venlig hilsen 

 
KlimaInvest A/S 
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Q1 2010 DELÅRSRAPPORT 

 

 

 
 

”Fremtiden præges af en høj global befolkningstilvækst koblet med faldende 
oliereserver og udsigt til et klima, der kan have en negativ effekt på klodens 

vand- og fødevareforsyning.   
 

Aktionærer i selskabet KlimaInvest A/S vil profitere i et scenario med stigende 
CO2 priser, hvilket er en forudsætning for at der sker en rentabel overgang fra 

fossile brændsler til vedvarende energikilder.” 
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KVARTALET 

 
t.kr. Q1 2010 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter el-salg -           -           -           -           -           

Driftsomkostninger el-salg -           -           -           -           -           

Bruttoresultat el-salg -           -           -           -           -           

Markedsværdiregulering CO2 kvoter (1.039)      (3.457)      122          5.475        (13.007)     

Bruttoresultat CO2 kvoter (1.039)      (3.457)      122          5.475        (13.007)     

Samlet bruttoresultat (1.039)      (3.457)      122          5.475        (13.007)     

Personale- og andre eksterne omkostninger (343)         (297)         (633)         (364)         (529)         

Nedskrivning af klimaprojekt -           (805)         -           -           -           

Resultat før afskrivninger og renter (EBITDA) (1.382)      (4.559)      (511)         5.111        (13.536)     

Af- og nedskrivninger -           -           -           -           -           

Resultat før renter (EBIT) (1.382)      (4.559)      (511)         5.111        (13.536)     

Finansielle poster 21 63 16 50 89

Resultat før skat (1.361)      (4.496)      (495)         5.161        (13.447)     

Beregnet selskabsskat 340 -           -           -           -           

Periodens resultat (1.021)      (4.496)      (495)         5.161        (13.447)     

EGENKAPITALSOPGØRELSE

Egenkapital primo perioden 39.877 44.070 44.575 39.414 52.908

Minoritetsandel af egenkapitalen -           200          -           -           -           

Periodens resultat (1.021)      (4.496)      (495)         5.161        (13.447)     

Egenkapital ultimo perioden 38.831 39.877 44.070 44.575 39.414

AKTIVER

Anlægsaktiver 63.462 -           -           -           -           

Likvider 24.682 38.893      41.773      44.790      39.591      

Tilgodehavender 2.998 1.420        2.644        -           76            

Udskudt skat

Andre aktiver -           -           -           9              9              

Aktiver i alt 91.142 40.313 44.416 44.800 39.676

PASSIVER

Egenkapital 38.831 39.877 44.069 44.575 39.414

Hensættelse 224 -           -           -           -           

Langfristede gældsforpligtelser 48.425 -           -           -           -           

Kortfristede gældsforpligtelser 3.662 436 347 225 262

Passiver i alt 91.142 40.313 44.416 44.800 39.676

PENGESTRØMME

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 901 (3.245)      (2.652)      5.199 (14.113)     

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (63.537)     365 (365)         -           -           

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 48.425 -           -           -           -           

Periodens forskydning i likvide beholdninger (14.211)     -2.880 (3.017)      5.199        (14.113)     

Q1 2010 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009

NØGLETAL

Egenkapital forrentning, procent -3% -11% -1% 12% -29%

Resultat pr. aktie (EPS) - kr. pr. aktie (1)             (6)             (1)             7              (17)           

Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS FD) (1)             (6)             (1)             7              (17)           

Indre værdi pr. aktie (BVPS) - kr. pr. aktie 49,87 51,21 56,60 57,25 50,62

Indre værdi pr. aktie, fuldt udvandet (BVPS FD) 50,22 51,57 57,11 57,77 51,08

Børskurs ultimo perioden pr. aktie - kr. pr. aktie 37,90 39,70 46,50 48,00 37,50

Børskurs/ indre værdi 0,76 0,78 0,82 0,84 0,74  
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LEDELSESPÅTEGNING 

 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 
2010 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. 31. marts 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 
31. marts 2010. Delårsrapporten er ikke revideret. 

København, den 19. maj 2010 
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LEDELSESBERETNING

Selskabets mission 

 

Selskabets mission er at forbinde CO2 reduktioner 
med langsigtet egenkapitalforrentning.  
 
Aktionærer i selskabet vil profitere i et scenario med 
stigende CO2 priser, hvilket er en forudsætning for at 
der på lang sigt sker en rentabel overgang fra fossile 
brændsler til vedvarende energikilder.  
 
KlimaInvests investeringer sker ud fra en underliggen-
de antagelse om, at fremtiden vil være præget af en 
politisk dagsorden, hvor der i tiltagende grad tages 
hensyn til en nedbringelse af CO2 udledning. 
 
En høj CO2 pris og afledt omlægning af energiforsy-
ningen vil bl.a. medvirke til, at økonomien bliver min-
dre afhængig af svindende oliereserver. 
 

Selskabets investeringer 

 

KlimaInvest har pt. fokuseret selskabets investeringer 
indenfor europæiske CO2 kvoter og vedvarende ener-
giproduktion med stabile cash-flow.  
 
KlimaInvests egenkapital er ved udgangen af første 
kvartal investeret i 450.000 tons CO2 kvoter og en 
vindmøllepark med en kapacitet på 7 MW. 

Selskabet har indledningsvis valgt at fokusere på 
vindmøller som investeringssegment indenfor vedva-
rende energi, da dette aktuelt vurderes at være for-
delagtigt prisfastsat efter en række svage vindår i 
Europa.  
  

 
 
Vindmøller vurderes ligeledes at få størst gavn af et 
fremtidigt scenario med stigende europæiske CO2- og 
energipriser, når der sammenholdes med øvrige seg-
menter indenfor vedvarende energi.  
 
Der er fokuseret på et geografisk marked der tilbyder 
inflationsindeksering af den statsgaranterede el-tarif. 
Investeringen er sket i en allerede idriftsat vindmølle-
park, hvilket har muliggjort en prisfastsættelse på 
basis af den faktiske vindproduktion forud for overta-
gelsen.  
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KlimaInvest forventer fortsat et væsentligt og langsig-
tet mer-afkast ved investeringer i europæiske CO2 
kvoter.  
 
Afkastet tilknyttet investeringen i europæiske CO2 
kvoter ventes særligt påvirket af Europas fremadrette-
de klima- og energipolitik, herunder muligheden for at 
der sker en yderligere stramning af EU’s CO2 kvote-
loft.  
 
CO2 kvoteauktionering overfor energisektoren og en 
normalisering af den europæiske industriproduktion 
ventes ligeledes at øge markedets tilbagekøb af CO2 
kvoter.  
 

Vindmøllepark 

 
Vindmølleparken bidrager med en stabil egenkapital-
forrentning som supplement til afkastpotentialet ved 
CO2 investeringer. 
 
Vindmølleparken er beliggende i Côtes D’Armor områ-
det i Frankrig, der kendetegnes ved gode vindforhold.  
Budgettering af det fremtidige cash-flow baserer sig 
på aktuelle vindmålinger og en langsigtet elsalgsaftale 
med det statslige elselskab EDF med tilhørende inflati-
onsindeksering og statsgaranteret minimumstarif. Der 
er indgået service- og vedligeholdelsesaftale med 
vindmølleproducenten Nordex.  
 
Vindmøllerne, der har været idriftsatte i 3 år, udgør en 
samlet investering på 63,5 mio. kr. eksklusiv arbejds-
kapital. Vindmølleparken består af 3 stk. Nordex N-90 
vindmøller med en rotordiameter på 90 meter og en 
navhøjde på 80 meter monteret med vinger fra LM 
Glasfiber.  
 
Vindmølleparken er overtaget fra det canadiske sel-
skab Boralex som er børsnoteret på Toronto Stock 
Exchange. Boralex ejer og driver kraftværker i Cana-
da, USA og Frankrig og er desuden hovedaktionær i 
Boralex Power Income Fund.   
 
I forbindelse med investeringen er der optaget 10-årig 
finansiering i et dansk pengeinstitut med en hovedstol 
på 48,4 mio. kr.  Omlægningen af koncernens balance 
indebærer, at koncernens kapitalstruktur er blevet 
udvidet ved hjælp af finansiel gearing. 
 
CO2 portefølje 

 
Porteføljen af CO2 kvoter består af 450.000 tons EU 
allowances. Investeringen i CO2 kvoter er gennemført 
ved hjælp af fremtidige prisaftaler (futures) og positi-
onens størrelse udgør per statusdagen en markeds-
værdieksponering på 43,5 mio. kroner målt ved kvo-
tepriserne på European Climate Exchange. 
 
Udviklingen i CO2 markedet har været svagt negativt i 
årets første kvartal, hvoraf en stor del af perioden har 
været præget af lav aktivitet og efterdønninger fra 
december måneds COP15 klimatopmøde.  

EUR/ton 
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Prisen på CO2 kvoter med udløb i 2010 har handlet 
imellem 12,41 og 13,81 EUR/ton i årets første kvartal.  
 
Prisen udgjorde 12,83 EUR/ton per statusdagen 31. 
marts 2010 med er siden steget til 15,94 EUR/ton per 
30. april 2010.   
 
Stigningen i CO2 kvoteprisen – der er oplevet efter 
udløbet af første kvartal – skal ses på baggrund af 
rapport fra EU Kommissionen, der foreslår en op-
stramning af EU’s CO2 kvoteloft.  
 
EU’s klimapolitik 

 
EUs klimastrategi er foreløbigt baseret på et bindende 
mål om at reducere EU’s CO2 udledning med 20 % 
inden 2020.  
 
Som optakt til klimatopmødet fremgik det, at EU ville 
øge sit reduktionsmål til 30 %, såfremt der blev ind-
gået en global klimaaftale som opfølger til Kyoto pro-
tokollen. COP15 resulterede imidlertid i en svag aftale 
og i marts 2010 besluttede EU Kommissionen at der 
skulle udarbejdes en opfølgningsstrategi med henblik 
på at genoplive klimastrategien efter COP15.  
 
Det blev bl.a. aftalt, at der skulle udarbejdes en analy-
se af de økonomiske følger såfremt EU på egen hånd 
vælger at implementere en ambitiøs  klimapolitik med 
30 % CO2 reduktionsmål.  
 
Et udkast til denne analyse blev offentliggjort i april 
2010. Her fremgår det bl.a., at den økonomiske af-
matning har beskåret udgifterne til opfyldelse af EU’s 
aktuelle reduktionsmål med næsten en tredjedel.  
 
Rapporten konkluderer, at en overgang til et ambitiøst 
30 % CO2 reduktionsmål synes økonomisk overkom-
meligt. Rapporten understreger, at en ambitiøs klima-
politik kan ses som et middel til sikring af et økono-
misk og teknologisk forspring i det grønne kapløb med 
bl.a. USA og Kina. 
 
Kommissionens rapport bemærker desuden, at EU’s 
kvotehandelssystem har været alvorligt negativt be-
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rørt i længere tid da CO2 kvoteprisen har været væ-
sentligt lavere end det oprindeligt tiltænkte udgangs-
punkt, hvor en markedsbestment CO2 udledningspris 
skulle medvirke til at tilskynde CO2 reduktionsinveste-
ringer.  
 
Rapporten bemærker, at en stramning af reduk-
tionsmål til 30 % bl.a. vil medføre en udledningspris 
der tilskynder nødvendige investeringer i CO2 redukti-
on.  
 
Rapporten skønner, at omkostninger forbundet med en 
opstramning af CO2 reduktionsmålet til 30 % vil udgø-
re 0,55 % af den europæiske BNP i 2020, hvilket kun 
er EUR 11 mia. højere end hvad EU 's regeringer op-
rindeligt havde kalkuleret med, i forbindelse med en 
20 % CO2 reduktion forud for den økonomiske afmat-
ning. 
 
Rapporten konkluderer dertil, at behovet for yderligere 
investeringer vil kunne opvejes af besparelser i sund-
hedssektoren og undgåelse af senere omlægningsin-
vesteringer indenfor kul-baseret el-produktion. 
  
Den endelige analyse foreligges i juni måned 2010. 
 
Forslag om at øge EU’s CO2 reduktionsmål fra 20 % til 
30 % ventes at dele medlemslandene. Storbritannien 
og Holland er bl.a. tilhængere af et grønt ambitionsni-
veau medens forslaget ventes at møde solid modstand 
fra lande som Polen og Italien. 
 
Rapporten indikerer, at en implementering af 30 % 
reduktionsmålet vil kræve indførelse af regler for sek-
torer udenfor kvotehandelssystemet såsom landbrug 
og transport. Her foreslår rapporten at der indføres en 
CO2-skat på EUR 30/ton i disse sektorer 
 
Det er væsentligt at bemærke, at rapporten henviser 
til en prisfastsættelse af CO2 udledning på EUR 
30/ton, hvilket står i skærende kontrast med en CO2 
pris på knap EUR 13/ton ved udgangen af første kvar-
tal 2010. 
 
Selskabets elproduktion 

 
Investeringen i en fransk vindmøllepark ventes at 
bidrage med en positiv egenkapitalforrentning i tillæg 
til selskabets afkast afledt af CO2 investeringer. 
 
Vindmølleparken, der blev  overtaget med virkning fra 
den 31. marts 2010 vil bidrage med resultatpåvirknin-
gen fra årets andet kvartal og frem.  
 
Vindmølleparken ventes at omsætte 8,5 mio. kr. i 
2010, med et resultat før renter og afskrivninger 
(EBITDA) på 6,0 mio. kr. 
 
Da vindmølledriften først konsolideres i KlimaInvest 
A/S fra andet kvartal 2010 ventes elproduktionen i 
2010 grundet periodisering at bidrage med 4,0 mio. 
kr. i EBITDA i 2010. 
 

Vindmølleparkens budget er baseret på vindmålinger 
og kvartalsvise omsætningsprognoser for elproduktion 
baseret på den historiske produktion.  
 
Den faktiske omsætning fra elsalg udgjorde 2,4 mio. 
kr. i årets første kvartal 2010. Den kvartalsvise forde-
ling af omsætningen  er budgetteret med fordeling på 
hhv. 33 % (Q1), 16 % (Q2), 20 % (Q3) og 31 % (Q4).  
 
Det fremgår, at indtjeningen fra el-produktion vil være 
koncentreret i årets første og fjerde kvartal. 
 

Koncernstruktur  

 

  
 
Beslutningen om at standse udviklingen af et FN kli-
maprojekt har resulteret i tilbagekøb af minoritetsan-
dele fra joint venture partneren, således at 10 % an-
dele i datterselskaberne KlimaInvest Clean Develop-
ment PS og Clean Development Venture Partners ApS 
er tilbagekøbt fra det amerikansk ejede klimaprojekt-
udviklingsselskab Core Carbon Group. Købet af minori-
tetsandele har en neutral resultatpåvirkning og medfø-
rer at datterselskaber er 100 % ejet af KlimaInvest 
A/S. 
 
KlimaInvest koncernen består per statusdagen af 
moderselskabet KlimaInvest A/S (børsnoteret på Kø-
benhavns Fondsbørs) som ejer af to danske dattersel-
skaber KlimaInvest Clean Development PS og Clean 
Development Venture Partners ApS.  
 
Koncernens investering i vindmøller er sket gennem et 
fransk interessentselskab, KlimaInvest Côtes D’Armor 
SNC som er hel-ejet gennem KlimaInvests danske 
datterselskaber som hhv. 99,9 og 0,01 procent inte-
ressenter.  

 

Begivenheder efter balancedagen 

 

Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, som 
væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten.  
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Forventet udvikling 

 

Selskabets investeringsstrategi er baseret på en for-
ventet stigning i prisen tilknyttet CO2 udledning i Eu-
ropa og en løbende egenkapitalforrentning via drifts-
overskud i forbindelse med selskabets investering i 
vindmøller. 
 
En fornyet økonomisk vækst ventes at medføre, at 
CO2 udledere i EU skal tilbagekøbe CO2 kvoter. At 
klimatopmødet tilmed ventes at resultere i en nedgang 
i importerede CO2 kreditter fra FN systemet, ventes at 
sætte yderligere opadgående pres på CO2 prisen in-
denfor EU (EU allowances). 
 
Hertil kommer videreførelsen af EU’s klimastrategi, 
hvor det allerede er vedtaget, at antallet af kvoter 
nedbringes i tråd med et 20 % CO2 reduktionsmål.  
 
Det er ligeledes besluttet at indføre auktionering af 
CO2 kvoter overfor den europæiske energisektor. 
 
Udtalelser om fremtidige forhold 

 
Det er selskabets målsætning over en investeringscy-
klus at skabe et attraktivt afkast.  
 
Selskabets forventninger til den fremtidige udvikling er 
i høj grad baseret på forudsætninger for udviklingen 
på markedet for CO2 kvoter indenfor EU. 
 
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 over det 
gennemsnitlige afkast på aktiemarkedet fremover. 
 
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 selskabets forventninger. Sådanne faktorer 
omfatter blandt andet prisudviklingen på CO2 kvoter 
og vindforhold i Europa.  
 
På denne baggrund har ledelsen valgt ikke at give et 
resultat estimat for 2010. 
 

Finanskalender 2010/2011 

 

12.08.2010 Q2 delårsrapport 
18.11.2010 Q3 delårsrapport 
18.03.2011 2010 årsrapport 
18.04.2011 Generalforsamling 
 
 

 

 

 

 

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 
 
Aktieinformation 

 

Fondsbørs NASDAQ OMX 
Aktiekapital 77.863.900 kr. 
Antal aktier 778.639 stk. 
Fondskode DK0060093607 
 

Likviditet 

 

Der er i første kvartal 2010 omsat for nominelt 4,2 
mio. kr. af KlimaInvest  A/S aktier på Københavns 
Fondsbørs, hvilket  svarer til 5 % af selskabets nomi-
nelle aktiekapital ved regnskabsperiodens afslutning. 
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NOTE 1 - ANVENDT 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 resultatopgørel-
sen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger og nedskrivninger.  
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde KlimaInvest 
A/S, og såfremt aktivets værdi kan måles pålideligt. 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsyn-
ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Kli-
maInvest A/S, og såfremt forpligtigelsens værdi kan 
måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser 
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigel-
ser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost ne-
denfor. 
 
Finansielle instrumenter indregnes på handelstids-
punktet 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 ind-
byrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle 
instrumenter, som der findes et aktivt marked for, 
fastsættes til lukkekursen på balancedagen. 
 
Regnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er 
selskabets funktionelle valuta. Transaktioner i anden 
valuta end koncernens funktionelle valuta omregnes 
ved første indregning til transaktionsdagens kurs. 
Aktiver og passiver i fremmed valuta er optaget til de 
officielt noterede kurser ved regnskabsperiodens ud-
gang. Samtlige valutakursreguleringer føres over re-
sultatopgørelsen. 
 
Koncernregnskabet 
 
Koncernregnskabet omfatter KlimaInvest A/S (moder-
selskabet) og de virksomheder (dattervirksomheder), 
som kontrolleres af moderselskabet. Moderselskabet 
anses for at have kontrol, når det direkte eller indirek-
te ejer mere end 50 % af stemmerettighederne eller 
på anden måde kan udøve eller faktisk udøver be-
stemmende indflydelse. 
 
Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte 
besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighe-
derne og har betydelig indflydelse, men ikke kontrol, 
betragtes som associerede virksomheder. 
 
Konsolideringsprincipper 
 
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regn-
skaber for KlimaInvest A/S og dets dattervirksomhe-
der. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammen-
lægge regnskabsposter af ensartet karakter. De regn-
skaber, der anvendes til brug for konsolideringen, 
udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regn-
skabspraksis. 
 
Ved konsolideringen elimineres koncerninterne ind-
tægter og omkostninger, interne mellemværender og 
udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner 
mellem de konsoliderede virksomheder. 
 

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes 
regnskabsposter 100 %. 
 
Minoritetsinteresser 
 
Køb af minoritetsandele i en dattervirksomhed og salg 
af minoritetsandele i en dattervirksomhed, som ikke 
medfører ophør af kontrol, behandles i koncernregn-
skabet som en egenkapitaltransaktion, og forskellen 
mellem vederlaget og den regnskabsmæssige værdi 
allokeres til moderselskabets andel af egenkapitalen. 
 
RESULTATOPGØRELSE 
 
Selskabet benytter en artsopdelt resultatopgørelse. 
 
Omsætning ved el-salg 
 
Omsætning ved salg af el indregnes i resultatopgørel-
sen, når levering og risikoovergang til køber har fun-
det sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, 
afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles 
til dagsværdien af det fastsatte vederlag. 
 
Driftsomkostninger ved el-salg 
 
Driftsomkostninger omfatter omkostninger, der afhol-
des for at opnå årets omsætning, herunder omkost-
ninger direkte forbundet med driften af vindmøllerne, 
herunder service og vedligeholdelse, forsikringer, 
jordleje, teknisk tilsyn og drift af transformatorstation. 
 
Resultat af CO2 investeringer i perioden 
 
Resultat af CO2 investeringer i perioden indregner tab 
og gevinst ved køb og salg af CO2 kvoter samt mar-
genregulering (daglig markedsværdiregulering) ved 
selskabets porteføljebeholdning af CO2 kvote kontrak-
ter. Posten er beregnet på baggrund af CO2 kontrak-
ternes dagsværdi på balancedagen. 
 
Da CO2 kontrakter margenreguleres optræder disse 
ikke som et aktiv på balancen. Markedsværdien til-
knyttet CO2 kvoter måles ved første indregning til 
dagsværdi. Efter første indregning måles de afledte 
finansielle instrumenter til dagsværdien på balanceda-
gen. 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. 
 
Personale- og andre eksterne omkostninger 
 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, 
der er relateret til honorering af administrator, revisi-
on, børsmedlemskab, aktiebog samt ledelse. 
 
BALANCEN 
 
Materielle aktiver 
 
Vindmøller måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter an-
skaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen. Hvis anskaffelsen eller brugen af aktiver 
forpligter koncernen til at afholde omkostninger til 
nedrivning eller retablering af aktivet, indregnes de 
skønnede omkostninger hertil som henholdsvis en 
hensat forpligtelse og en del af kostprisen for det på-
gældende aktiv. Forpligter anskaffelsen eller brugen af 
aktivet koncernen til at afholde omkostninger til ned-



 

10 

 

tagning og bortfjernelse af aktivet og retablering af 
jordareal, indregnes de skønnede omkostninger hertil 
som henholdsvis en hensat forpligtelse og en del af 
kostprisen for det pågældende aktiv. 
 
Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket 
restværdien. Restværdien er det forventede beløb, 
som vil kunne opnås ved salg af aktivet i dag efter 
fradrag af salgsomkostninger, hvis aktivet allerede 
havde den alder og var i den stand, som aktivet for-
ventes at være i efter afsluttet brugstid. Afskrivnings-
grundlaget er kostpris med fradrag af forventet rest-
værdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære 
afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktiver-
nes forventede brugstider:  
 
Vindmøller: 25 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-5 år 
 
Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revur-
deres årligt. Materielle aktiver nedskrives til genind-
vindingsværdi, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi. 
 
Nedskrivning af immaterielle og materielle aktiver 
 
De regnskabsmæssige værdier af materielle aktiver og 
immaterielle aktiver med bestemmelige brugstider 
samt kapitalandele i dattervirksomheder og associere-
de virksomheder gennemgås på balancedagen for at 
fastsætte, om der er indikationer på værdiforringelse. 
Hvis dette er tilfældet, skønnes aktivets genindvin-
dingsværdi for at fastslå behovet for eventuel ned-
skrivning og omfanget heraf. Hvis aktivet ikke frem-
bringer pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, 
opgøres genindvindingsværdien for den mindste pen-
gestrømsfrembringende enhed, som aktivet indgår i.  
 
Genindvindingsværdien opgøres som den højeste vær-
di af henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrem-
bringende enheds dagsværdi med fradrag af salgsom-
kostninger og kapitalværdien. Når kapitalværdien 
opgøres, tilbagediskonteres skønnede fremtidige pen-
gestrømme til nutidsværdi ved at anvende en diskon-
teringssats, der afspejler dels aktuelle markedsvurde-
ringer af den tidsmæssige værdi af penge, dels de 
særlige risici, der er tilknyttet henholdsvis aktivet og 
den pengestrømsfrembringende enhed, og som der 
ikke er reguleret for i de skønnede fremtidige penge-
strømme. Hvis henholdsvis aktivets og den penge-
strømsfrembringende enheds genindvindingsværdi 
skønnes at være lavere end den regnskabsmæssige 
værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til 
genindvindingsværdien.  
 
For pengestrømsfrembringende enheder fordeles ned-
skrivningen således, at eventuelle goodwillbeløb ned-
skrives først, og dernæst fordeles et eventuelt reste-
rende nedskrivningsbehov på de øvrige aktiver i enhe-
den, idet det enkelte aktiv dog ikke nedskrives til en 
værdi, der er lavere end dets dagsværdi fratrukket 
forventede salgsomkostninger. Nedskrivninger indreg-
nes i resultatopgørelsen. Ved eventuelle efterfølgende 
tilbageførsler af nedskrivninger som følge af ændringer 
i forudsætninger for den opgjorte genindvindingsværdi 
forhøjes henholdsvis aktivets og den pengestrøms-
frembringende enheds regnskabsmæssige værdi til det 
korrigerede skøn af genindvindingsværdien, dog mak-
simalt til den regnskabsmæssige værdi, som aktivet 
eller den pengestrømsfrembringende enhed ville have 
haft, hvis nedskrivning ikke var foretaget. Nedskriv-
ning af goodwill tilbageføres ikke. 

Kapitalandele i dattervirksomheder 
 
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris i 
moderselskabets regnskab. Hvis kostprisen overstiger 
kapitalandelenes genindvindingsværdi, nedskrives til 
denne lavere værdi, jf. afsnittet om nedskrivning. Hvis 
der udloddes mere i udbytte end der samlet set er 
indtjent i virksomheden siden moderselskabets er-
hvervelse af kapitalandelene, anses dette som en 
indikation på værdiforringelse, jf. afsnittet om ned-
skrivning.  
 
Ved salg af kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder opgøres fortjeneste eller tab 
som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi 
af de solgte kapitalandele og dagsværdien af salgspro-
venuet. 
 
Kortfristede aktiver 
 
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfriste-
de aftaleindlån med en løbetid under tre måneder, 
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdnin-
ger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdi-
ændringer. 
 
Andre aktiver kendetegnes ved tilgodehavender  
og måles til kostpris. 
 
Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
 
PASSIVER 
 
Udbytte 
 
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tids-
punktet for vedtagelse på generalforsamlingen. 
 
Egne aktier 
 
Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier 
samt udbytte fra disse indregnes direkte på egenkapi-
talen under overført resultat. 
 
Hensatte forpligtelser 
 
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostnin-
ger til nedtagning og bortfjernelse af vindmøller efter 
endt brug, samt eventuel retablering af jordareal. 
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen har en 
retlig eller faktisk forpligtelse som følge af begivenhe-
der i regnskabsåret eller tidligere år, og det er sand-
synligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk 
på virksomhedens økonomiske ressourcer. Hensatte 
forpligtelser måles som det bedste skøn over de om-
kostninger, der er nødvendige for på balancedagen at 
afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med 
forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen 
måles til nutidsværdi. 
 
Bankgæld  
 
Bankgæld måles ved første indregning til dagsværdi 
efter fradrag af de afholdte transaktionsomkostninger. 
Efterfølgende måles forpligtelserne til amortiseret 
kostpris ved at anvende den effektive rentes metode, 
således at forskellen mellem provenuet og den nomi-
nelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel omkostning over låneperioden.  
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Periodeafgrænsningsposter 
 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtel-
ser omfatter modtagne indtægter, der vedrører efter-
følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 
måles til kostpris. 
 
NØGLETAL 
 
Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finans-
analytikerforenings vejledning. 
 
PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
Pengestrømsopgørelsen udarbejdes efter den indirekte 
metode. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pen-
gestrømme fordelt på driftsaktivitet, investeringsakti-
vitet og finansieringsaktivitet. 
 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selska-
bets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter.  
 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter nu 
bevægelser på balancen – medens markedsværdiregu-
lering og clearing af selskabets portefølje af CO2 kon-
trakter indgår i driftens pengestrømme. 
 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter op-
tagelse af fremmedkapital via bankgæld samt ændrin-
ger i selskabets aktiekapital og omkostninger forbun-
det hermed. 
 
NOTE 2 – VÆSENTLIGE SKØN OG FORUDSÆTNINGER 
 
Ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, der 
er beskrevet i note 1, er det nødvendigt, at ledelsen 
foretager vurderinger og skøn af, samt opstiller forud-
sætninger for, den regnskabsmæssige værdi af aktiver 
og forpligtelser, som ikke umiddelbart kan udledes fra 
andre kilder. Disse skøn og forudsætninger er baseret 
på historiske erfaringer og andre relevante faktorer. 
De faktiske udfald kan afvige fra disse skøn. 
 
De foretagne skøn og de underliggende forudsætnin-
ger revurderes løbende. Ændringer til foretagne regn-
skabsmæssige skøn indregnes i den regnskabsperiode, 
hvori ændringen finder sted samt fremtidige regn-
skabsperioder, hvis ændringen både påvirker den 
periode, hvori ændringen finder sted, og efterfølgende 
regnskabsperioder. 
 
Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger forbundet 
med anvendelse af regnskabspraksis 
 
I forbindelse med anvendelsen af den i note 1 be-
skrevne regnskabspraksis har ledelsen, udover skøns-
mæssige vurderinger, som er beskrevet efterfølgende, 
ikke foretaget andre vurderinger, som har væsentlig 
indvirkning på de i årsregnskabet indregnede beløb. 
 
Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger 
og usikkerheder 
 
Indregning og måling af aktiver og forpligtelser er ofte 
afhængig af fremtidige begivenheder, hvorom der 
hersker en vis usikkerhed. I den forbindelse er det 
nødvendigt at forudsætte et hændelsesforløb e.l., der 
afspejler ledelsens vurdering af det mest sandsynlige 
hændelsesforløb. 
  

NOTE 3 - CO2 KVOTE PORTEFØLJE 
 
Selskabets CO2 kvote investeringer ved udgangen af 
regnskabsperioden består af CO2 kontrakter på den 
europæiske klimabørs European Climate Exchange 
(ECX). På ECX kvoteres CO2 kontrakter i form af fi-
nansielle futures.  
 
En futures kontrakt giver indehaveren ret og pligt til at 
købe eller sælge et underliggende instrument på en 
bestemt dato i fremtiden, til en på forhånd fastsat pris. 
På European Climate Exchange er det underliggende 
instrument en CO2 kvote målt i enheden tons kuldio-
xid (CO2). Kontrakterne er kvoteret i Euro per ton 
CO2. En enkelt kontrakt udgør 1.000 tons CO2. 
 
KlimaInvest A/S kan købe og sælge disse kontrakter 
på klimabørsen og CO2 kontrakterne giver Selskabet 
mulighed for at låse-priser for levering af CO2 kvoter 
ved en fremtidig dato, med garanteret levering gen-
nem clearinginstituttet ICE Clear Europe. Kontrakter 
kan afregnes finansielt eller der kan aftales fysisk 
levering. Det underliggende instrument på en enkelt 
kontrakt indebærer retten til at udlede 1.000 tons 
CO2.  
 
Værdien af en CO2 kontrakt svinger i takt med at CO2 
kvoteprisen ændrer sig. Værdien af en CO2 kontrakt er 
nul når den indgås. Ved negative udsving er det Sel-
skabet der hæfter for negative ændringer i værdi. For 
at minimere denne modpartsrisiko kræver clearingin-
stituttet ICE Clear Europe, at kontraktens ejer stiller 
en form for sikkerhedsstillelse, almindeligvis kendt 
som margen. Margen betalinger foretages dagligt på 
baggrund af dagens lukkepris. 
 
Selskabets eksponering i CO2 kvoter per statusdagen 
udgør 43,5 mio. kr. sammenholdt med egenkapitalen 
der udgør 38,8 mio. kr. 
 
 

CO2 kvote 
portefølje 

Antal, 
ton 

Dagspris, 
EUR/ton 

Eksponering, 
t. kr. 

    
Udløb 2010 300.000 12,83 28.675 
Udløb 2011 150.000 13,28 14.840 
 450.000 12,98 43.515 
 
Selskabets investering i CO2 kontrakter indebærer en 
væsentlig grad af finansiel gearing og selskabets likvi-
de midler står til sikkerhed for løbende margenregule-
ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


