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Fondsbørsmeddelelse, Q3 Delårsrapport  
 
Resumé 
 
KlimaInvest A/S´ bestyrelse har behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. juli 2010 til 30. 
september 2010, hvoraf følgende kan fremhæves. 
 

� El-produktionen udgjorde 1,8 mio. kWh i 3. kvartal og vindmølledriften bidrog positivt til selskabets bruttoresultat 
med 0,6 mio. kr. Produktionstallene i 3. kvartal var lavere end budgetteret grundet lav vindhastighed i september 
måned kombineret med gennemførsel af et planlagt 3-årigt serviceeftersyn af vindmølleparken. Rådighedsfakto-
ren var derfor kun 95 procent i september måned sammenholdt med hhv. 98 og 99 procent i juli og august må-
ned.   
 

� Markedsværdireguleringen af CO2 kvotebeholdningen bidrog positivt til koncernens bruttoresultat med 0,5 mio. 
kr. i 3. kvartal. CO2 kvoteporteføljen udgjorde i alt 450.000 tons ved kvartalets udgang med en markedsværdi til-
knyttet eksponeringen på 51,9 mio. kr.  
 

� I årets fjerde kvartal afholdes COP16 klimatopmødet i Cancun. Markedet har på forhånd talt forventningerne ned 
med udsigt til små fremskridt blandt topmødets forhandlere. Det europæiske CO2 marked har fokus rettet mod de 
igangværende reformer af FN’s klimaprojektmekanismer. Udsigten til en reduktion i antallet af industrigas-
projekter (HFC-23 og N20) ventes at resultere i et mindsket udbud af CO2 kreditter med tilhørende opadgående 
pres på CO2 prisen. 

 
� Koncernens resultat efter skat for årets første tre kvartaler i 2010 udgør 4,2 mio. kr. svarende til et resultat per 

aktie (EPS) på 5 kr. og en egenkapitalforrentning på 9 % i årets første tre kvartaler. 
 

� Selskabets  overordnede porteføljestrategi er fokuseret på en langsigtet egenkapitalforrentning via investeringer i 
europæiske CO2 kvoter, vedvarende energiproduktion og FN klimaprojekter. Porteføljen var ved udgangen af 
tredje kvartal 2010 alene investeret i to af disse investeringskategorier, eftersom selskabet valgte at nedlukke et 
klimaprojekt i fjerde kvartal 2009, umiddelbart efter COP15 klimatopmødets afslutning. Klimaprojektet blev ned-
lukket med henvisning til FN’s manglende afklaring omkring udstedelse af CO2 kreditter i perioden 2013 til 2020. 
 

� Selskabet har siden COP15 klimatopmødet undersøgt mulighederne for at investere i det sekundære marked for 
FN klimaprojekter, for derved at udnytte de faldende priser. Selskabet har fokuseret på igangværende projekter, 
hvor udstedelsen af CO2 kreditter allerede er påbegyndt, da disse projekter udsteder CO2 kreditter forud for Kyo-
to aftalens udløb i 2012.  

 
� I det kommende kvartal ventes der gennemført en delvis omlægning af koncernens likvide portefølje med henblik 

på at udnytte de faldende priser på markedet for sekundære FN klimaprojekter. Porteføljen vil dermed blive udvi-
det til igen at indeholde en eksponering indenfor klimaprojekter. Investeringer i eksisterende projekter via det se-
kundære marked udgør en fordelagtig investeringsmulighed, idet usikkerheden omkring udløbet af Kyoto aftalen 
indebærer, at klimaprojekter med cash-flow der stammer fra udstedelsen af CO2 kreditter er prisfastsat meget 
lavt.  
 
 

Med venlig hilsen 
 

KlimaInvest A/S 
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HOVED- OG NØGLETAL  

 
2010 2010 2009 2009

t.kr. 3. kvartal 1. jan. til 30. sep. 3. kvartal 1. jan. til 30. sep.

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter el-salg 1.150    2.632               -        -                  

Driftsomkostninger el-salg (500)      (1.075)              -        -                  

Bruttoresultat el-salg 650       1.557               -        -                  

Markedsværdiregulering CO2 kvoter 479       7.422               122       (7.410)              

Bruttoresultat CO2 kvoter 479       7.422               122       (7.410)              

Samlet bruttoresultat 1.129    8.979               122       (7.410)              

Personale- og andre eksterne omkostninger (367)      (1.180)              (633)      (1.527)              

Resultat før afskrivninger og renter (EBITDA) 762       7.799               (511)      (8.937)              

Af- og nedskrivninger (750)      (1.499)              

Resultat før renter (EBIT) 12         6.300               (511)      (8.937)              

Finansielle poster (330)      (715)                 16         155                  

Resultat før skat (318)      5.585               (495)      (8.782)              

Skat 86         (1.390)              

Periodens resultat (232)      4.195               (495)      (8.782)              

EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapital primo perioden 47.549   43.194              44.575   52.908             

Regulering for egne aktier/minoritetsandel 1           (71)                   (10)        (57)                  

Periodens resultat (232)      4.195               (495)      (8.781)              

Egenkapital ultimo perioden 47.318   47.318              44.070   44.070             

AKTIVER

Anlægsaktiver 61.950   61.950              2.644    2.644               

Likvider 30.992   30.992              41.773   41.773             

Tilgodehavender 574       574                  -        -                  

Skatteaktiv 1.929    1.929               -        -                  

Andre aktiver -        -                   -        -                  

Aktiver i alt 95.445   95.445              44.417   44.417             

PASSIVER

Egenkapital 47.318   47.318              44.070   44.070             

Hensættelse 224       224                  -        -                  

Langfristede gældsforpligtelser 46.844   46.844              -        -                  

Kortfristede gældsforpligtelser 1.059    1.059               347       347                  

Passiver i alt 95.445   95.445              44.417   44.417             

PENGESTRØMME

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 270       8.779               (496)      (1.409)              

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -        (63.524)            (2.521)   (10.522)            

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (370)      46.844              -        -                  

Periodens forskydning i likvide beholdninger (100)      (7.901)              (3.017)   (11.931)            

NØGLETAL

Egenkapital forrentning, procent 0% 9% -1% -18%

Resultat pr. aktie (EPS) - kr. pr. aktie 0 5 -1 -11

Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS FD) 0 5 -1 -11

Indre værdi pr. aktie (BVPS) - kr. pr. aktie 60,38 60,38 56,60 56,60

Indre værdi pr. aktie, fuldt udvandet (BVPS FD) 60,80 60,80 57,11 57,11

Børskurs ultimo perioden pr. aktie - kr. pr. aktie 35,00 35,00 46,50 45,00

Børskurs/ indre værdi 0,58 0,58 0,82 0,80  
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 LEDELSESPÅTEGNING 

 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli – 30. september 
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. 30. september 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli til 
30. september 2010. Delårsrapporten er ikke revideret. 

København, den 30. november 2010 
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LEDELSESBERETNING

Selskabets mission 

 

Selskabets mission er at forbinde investeringstema’et 
CO2 reduktion med en langsigtet forrentning af egen-
kapital. Aktionærer i selskabet vil profitere i et scena-
rio med stigende CO2 priser, hvilket er en forudsæt-
ning 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 og økonomisk dagsorden, hvor der i tiltagende 
grad tages hensyn til en nedbringelse af CO2 udled-
ning. 
 
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 

 
KlimaInvests porteføljestrategi er fokuseret på inve-
steringer indenfor tre overordnede investeringsområ-
der;  
 
� CO2 kvoter i det europæiske kvotesystem 
� Vedvarende energiproduktion  
� Klimaprojekter der genererer CO2 kreditter  

Porteføljen var ved udgangen af tredje kvartal 2010 
kun investeret i to af disse kategorier, eftersom sel-
skabet valgte at nedlukke investeringen i et klimapro-
jekt i fjerde kvartal 2009 - umiddelbart efter COP15 
klimatopmødet – med henvisning til FN’s manglende 
afklaring på området. 
 
Markedet for klimaprojekter har siden COP15 været 
hårdt ramt af en voksende politisk og økonomisk usik-
kerhed, der især knytter sig til perioden efter Kyoto 
aftalens udløb i 2012.  
 
Usikkerheden omkring de fremtidige rammebetingelser 
for FN klimaprojekter efter 2012 har medført, at nye 
projekter er blevet udskudt medens eksisterende pro-
jekter har oplevet en voksende risikopræmie.  
 
KlimaInvest har løbende overvåget det sekundære 
marked for klimaprojekter med henblik på at udnytte 
de faldende priser til igen at opbygge en eksponering 
indenfor klimaprojekter.  
 
Investeringen i CO2 kreditter via FN klimaprojekter 
har den fordel, at KlimaInvest kan fastholde ekspone-
ringen overfor stigende CO2 priser samtidigt med, at 
selskabet kan tilkøbe sig eksponering med en  rabat i 
forhold til CO2 markedsprisen. 
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Den lave pris på sekundære klimaprojekter skyldes at 
disse i tiltagende grad alene prisfastsættes med ud-
gangspunkt i de CO2 kreditter som med sikkerhed 
bliver leveret i perioden frem til Kyoto aftalens udløb i 
2012. Værdien af CO2 kreditter i den efterfølgende 
periode 2013 til 2020 værdiansættes meget lavt grun-
det den store usikkerhed. 
 
KlimaInvest forventer at gennemføre omlægningen af 
koncernens portefølje i det kommende kvartal. Om-
lægningen af koncernens likvide porteføljeandel vil 
ikke påvirke koncernens soliditet medens risikospred-
ningen i porteføljen forøges. 
 
Selskabets elproduktion 

 

El-produktionen i vindmølleparken KlimaInvest Côtes 
D’Armor udgjorde 1,8 mio. kWh i 3. kvartal hvilket 
resulterede i en omsætning på 1,1 mio. kr. i kvartalet. 
Vindmølleparkens rådighedsfaktor i 3. kvartal lå lavere 
end normalt grundet gennemførsel af et planlagt 3-
årigt service eftersyn i september måned. Rådigheds-
faktoren var derfor kun 95 procent i september måned 
sammenholdt med hhv. 98 og 99 procent i juli og 
august måned. 

Vindmølleparkens drift ventes at bidrage til KlimaIn-
vest koncernens EBITDA med 3,6 mio. kr. i indevæ-
rende regnskabsår. 

Vindmølleparken ventes i 2011 at bidrage helårligt 
med 6,0 mio. kr. i EBITDA. Vindmølleparken blev over-
taget ved udgangen af første kvartal 2010 og driften 
medtages derfor først helårligt i 2011. 

Det fremgår af figuren, at produktionen har ligget over 
budget i andet kvartal, medens tredje kvartal var 
negativt påvirket af et dyk i vind hastigheden i sep-
tember måned. 
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CO2 portefølje 

 
Porteføljen af CO2 kvoter består af 450.000 tons EU 
kvoter (EU emission allowances) per statusdagen. 
Selskabets investering i CO2 kvoter, der er gennem-
ført ved hjælp af fremtidige prisaftaler (futures), hav-
de per 30. september 2010 en markedsværdiekspone-
ring på 51,9 mio. kroner målt ved kvotepriserne på 
European Climate Exchange. 
 
Afkastet af investeringen i europæiske CO2 kvoter vil 
især være påvirket af Europas fremadrettede klima- 
og energipolitik, herunder muligheden for at der sker 
en yderligere stramning af EU’s CO2 kvoteloft.  
 
Fremtidige auktionering af CO2 kvoter overfor energi-
sektoren, opstramning i markedet for klimaprojekter 
og en normalisering af den europæiske industriproduk-
tion ventes ligeledes at påvirke prisen og efterspørgs-
len på CO2 kvoter.  
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Udviklingen i CO2 markedet har været stabilt i tredje 
kvartal. Prisen på CO2 kvoter med udløb i 2010 har 
handlet imellem 13,53 og 15,81 EUR/ton i perioden og 
prisen udgjorde 15,41 EUR/ton på statusdagen den 
30. september 2010.   
 
Klimapolitik 

 

Klimatopmødet i Cancun ventes at stå i skyggen af en 
fortsat tendens til global protektionisme. Et emne der 
gjorde sit indtog ved COP15 topmødet og som senest 
var aktuelt ved G20 topmødet.  
 
Selvom COP16 klimatopmødet i Cancun skal forsøge at 
bygge videre på ’Copenhagen Accord’ fra COP15 er der 
udsigt til at rammerne for en ny klimaaftale først for 
alvor skal forhandles ved det næstkommende COP17 
klimatopmøde. 
 
Udskydelsen indebærer at der fortsat hersker usikker-
hed omkring FN systemet og det aftalegrundlag som 
skal regulere især klimaprojekter efter Kyoto aftalens 
udløb i 2012. 
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Det amerikanske midtvejsvalg har lagt en voldsom 
dæmper på den amerikanske klimapolitik medens der i 
Kina er igangsat i en række ambitiøse tiltag. 
 
Den europæiske politik viser fortsat tegn på at man 
fortsat ønsker at skabe grobund for grøn vækst med 
udsigt til en gradvis opstramning af CO2 markedet.  
 
Reform af FN’s klimaprojektmekanismer 
  
Hensigten ved klimaprojekter er at skabe incitament til 
overførsel af teknologi og kapital til fremme af bære-
dygtig udvikling i udviklingslande. Mekanismen bygger 
på CO2 kreditter, som opstår som et resultat af CO2-
reduktioner fra projekter under Kyoto-aftalens pro-
jektmekanismer Joint Implementation (JI) eller Clean 
Development Mechanism (CDM). Mekanismen har dog 
ikke været uden problemer. 
 
Mekanismen for klimaprojekter har længe været kriti-
seret for at favorisere en overvægt af industrigaspro-
jekter medens en reform forventes at kunne øge fokus 
på projekter indenfor vedvarende energi og energibe-
sparelse. Indenfor industrigasprojekter har der især 
været kritik af HFC-23 projekter, da det har vist sig at 
der potentielt har været et incitament til at øge pro-
duktionen af det ozonlagsnedbrydende stof HCFC-22 i 
forbindelse med disse projekter.  
 
HFC-23 fremkommer som et biprodukt i produktionen 
af kølemidlet HCFC-22, der især bruges i airconditione-
ringsanlæg, i industrielle køleanlæg og i almindelige 
køleskabe. HFC-23 er en kraftig drivhusgas med en 
virkning, der er 11.700 gange kraftigere end CO2. 
 
Kritikken af HFC-projekterne går på, at der synes at 
være et incitament til at producere mere HCFC-22 end 
kølemiddelproducenterne ellers ville have gjort uden 
tilstedeværelsen af FN  klimaprojekter.   
 
FN har efter pres derfor besluttet at underkaste HFC-
23 projekterne et ekstra ”review” og har bedt sit eget 
metodepanel foretage en analyse af alle eksisterende 
HFC-23 projekter, som kan danne grundlag for en 
vurdering af, om reglerne i den eksisterende regule-
ring er tilstrækkelige til at modvirke uhensigtsmæssige 
incitamenter.  
 
Undersøgelsen kan resultere i et egentligt forbud mod  
HFC projekter og CO2 markedets fokus i den kom-
mende periode er derfor rettet mod udsigten til en 
markant reduktion i antallet af projekter.  
 
Klimaprojekter indenfor kategorierne HFC-23 og N20 
repræsenterer i dag mere end 50 procent af de ud-
stedte CO2 kreditter.  
 
En manglende godkendelse af disse projekttyper frem-
over kombineret med en potentiel aflysning af eksiste-
rende CO2 kreditter fra disse projekter kan potentielt 
føre til et markant opadgående prispres indenfor mar-
kedet for øvrige CO2 kreditter. 
 
Forventet udvikling 

 

Det er ledelsens opfattelse, at selskabet vil have gode 
muligheder for at levere et afkast der ligger over det 
gennemsnitlige afkast på aktiemarkedet fremover. 
 

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. Udsagn om fremtidige 
forhold, herunder især egenkapitalforrentning, er usik-
re og forbundet med risici. Mange faktorer vil være 
udenfor selskabets kontrol og kan medføre at den 
faktiske udvikling afviger væsentligt 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. 
 

Begivenheder efter balancedagen 

 

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

Finanskalender 2010/2011 

  
30.03.2011 2010 årsrapport 
05.05.2011 Generalforsamling 
 
Aktieinformation 

 

Fondsbørs NASDAQ OMX 
Aktiekapital 78.363.900 kr. 
Antal aktier 783.639 stk. 
Fondskode DK0060093607 
 

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 
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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-
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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 51,9 mio. kr. sammenholdt med egenkapitalen 
der udgør 47,3 mio. kr. 
 
 

CO2 kvote 
portefølje 

Antal, 
ton 

Dagspris, 
EUR/ton 

Eksponering, 
t. kr. 

    
Udløb 2010 300.000 15,41 34.441 
Udløb 2011 150.000 15,70 17.545 
 450.000 15,51 51.986 
 
Selskabets investering i CO2 kontrakter indebærer en 
væsentlig grad af finansiel gearing og selskabets likvi-
de midler står til sikkerhed for løbende margenregule-
ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


