Ea Energianalyse A/S
Frederiksholms Kanal 1, 1
1220 København K
CVR-nr. 28 98 58 27
Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 27. marts 2009
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Den uafhængige revisors påtegning

3
4-5

Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Ledelsesberetning

6
7

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Noter

8 - 10
11
12 - 13
14 - 16

Revisionsfirm
Warberg****
Ledelsespfltegning

BesBTelseog dircltion har dagsdato aflag a$mpporten for 2008 for Ea EnergianalyseA./S.
Arsrapportener aflagt i overensstemmelse
med Arsregnskabsloven.
Vi anse. den valgte regnskabspraksisfor hensigtsmEssig, siledes at ar$apporten giver
retvisendebillede af selskabetsaktiver og passiver,finansielle stilling samtresultatet.
Arsrapportenindstilles til genemlforsanlingensgodkendelse.

KobenhavnK, den 19. marts2009

Direktion

\A@A-€----,HelgeOrstedPedersen
Bestyr€lse
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KaareSandholt(fomandJ
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Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i Ea Energianalyse A/S
Vi har revideret årsrapporten for Ea Energianalyse A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2008,
omfattende
ledelsespåtegning,
ledelsesberetning,
anvendt
regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har
udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,
at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj
grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er
anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risikoen for væsenlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante
for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den
samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Revisionsfirm
Warbergw*
DenualhengigerevisorspAtegning
Konklnsion
Det er vor opfattelse,at eNrappofiengiver et rctvisendebillede af selskabetsaktiver, passiverog
den finansielle stilling pr. 31. decernber2008 samt af resultatet af selskabetsaldiviteter for
regmkabseretl. januar - 3t. december2008 i ovetensstemmelse
med ersreguskabsloven.

Hillerod,deo19.marts2009
R€vlslonsfirmaet Warberg

a

)L /,*h

FinnWarberg
/
statsautoriserct
revbor
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Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger
Selskabet

Ea Energianalyse A/S
Frederiksholms Kanal 1, 1
1220 København K
CVR-nr.: 28 98 58 27
Hjemsted: København K
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Aktionærer

Nefer Lindboe Holding ApS, København Ø: 25%
Dmitrij Holding ApS, Ishøj: 25%
Mikael Togeby Holding ApS, Hillerød: 25%
Sandholt Holding ApS, København K: 25%

Direktion

Helge Ørsted Pedersen

Bestyrelse

Kaare Sandholt (formand)
Mikael Togeby
Hans Henrik Lindboe
Helge Ørsted Pedersen

Revisor

Revisionsfirmaet Warberg
v/ statsautoriseret revisor Finn Warberg
Ødamsvej 69
3400 Hillerød
CVR-nr.: 26 67 75 48
Email: tjek@warberg-revision.dk

Bankforbindelse

Danske Bank

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 27. marts 2009 på
selskabets adresse.
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er på erhvervsmæssigt grundlag at udøve analyse-, konsulent- og anden
rådgivningsvirksomhed vedrørende udviklingen af fremtidens engergisystem(er), som tilgodeser
økonomi, forsyningssikkerhed og miljø.
Selskabet kan direkte og indirekte drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er
beslægtet med selskabets hovedformål.
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsperioden.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der har ikke været væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør et overskud efter skat på tDKK 697, hvilket anses for tilfredstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ea Energianalyse A/S for 2008 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Anvendt regnskabspraksis, som er
uændret i forhold til tidligere år, er som følger:
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Eventuelle renter er ikke
indregnet i kostprisen. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt
regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægtskriterium
Nettoomsætningen ved salg af selskabets services og produkter indregnes i resultatopgørelsen,
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning
indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at konsulentydelserne udføres,
hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).
Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på rådgivningskontrakten og
færdiggørelsesgraden på balancedagen, kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt at de
økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
Direkte omkostninger
Posten omfatter den henførbare beregnede kostpris på projekter i forbindelse med anvendelse af
egne personaleressourcer samt øvrige direkte henførbare omkostninger.
Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og
transaktioner i fremmed valuta mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen
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Anvendt regnskabspraksis

med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet edb-software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Edbsoftware afskrives lineært over den vurderede øknomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg driftsmateriel og inventar

5 år, svarende til 20 % p.a.
5 år, svarende til 20 % p.a.

Aktiver med en kostpris på under 12 tDKK pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen
under afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort
på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte
kontraktsomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er
sandsynlig, at de samlede kontraktsomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en
kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger
eller en lavere nettorealisationsværdi.
Acontofaktureringer og forudfaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter
klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når
nettoværdien er negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i
resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
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Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, fratrækkes under egenkapitalen og indregnes som en
forpligtelse i balancen på regnskabsafslutningstidspunktet under kortfristede gældsforpligtelser.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt
for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks.
vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For
indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige
pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og
kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen
under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note
Nettoomsætning
Direkte omkostninger

2008

2007

16.559.349
8.728.672

8.931.486
4.733.311

7.830.677

4.198.175

4.242.992
2.441.438
124.029

2.495.233
1.446.871
69.334

1.022.218

186.737

876
67.197

2.505
28.450

955.897

160.792

-259.252

-20.419

696.645

140.373

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte for regnskabsåret
Overført overskud

0
696.645

0
140.373

Disponeret i alt

696.645

140.373

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Eksterne omkostninger
Afskrivninger mv.

1
2

Resultat før finansielle poster
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat

3

Årets resultat
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Balance pr. 31. december

Note

2008

2007

127.419

123.698

127.419

123.698

63.870
283.885

69.746
63.551

347.755

133.296

282.878

131.538

Finansielle anlægsaktiver

282.878

131.538

Anlægsaktiver i alt

758.052

388.532

5.114.948
9.560.560
-8.342.650
59.375
42.980

1.790.059
6.997.933
-5.964.173
0
174.097

6.435.212

2.997.916

26.005

10.500

6.461.217

3.008.416

7.219.270

3.396.948

AKTIVER
Edb-software

4

Immaterielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5
5

Materielle anlægsaktiver
Huslejedepositum

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Acontofaktureret igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT
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Balance pr. 31. december

Note

2008

2007

PASSIVER
Virksomhedskapital
Overført resultat

500.000
1.439.730

500.000
743.085

6

1.939.730

1.243.085

7

531.271

272.019

531.271

272.019

48.349
3.227.909
0
1.472.011
0

86.580
854.797
0
926.297
14.170

Kortfristede gældsforpligtelser

4.748.269

1.881.844

Gældsforpligtelser i alt

4.748.269

1.881.844

7.219.270

3.396.948

Egenkapital i alt
Hensættelser til udskudt skat
Hensatte forpligtelser i alt
Bankgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

PASSIVER I ALT
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8
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Noter til regnskabet

2008

2007

1 Personaleomkostninger
Lønninger
Lønninger overført til projekter
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

7.451.586
-4.074.459
503.627
362.238

5.156.580
-3.342.477
428.570
252.560

4.242.992

2.495.233

15

12

20.108
29.663
74.258

15.998
8.332
45.004

124.029

69.334

0
259.252

0
20.419

259.252

20.419

2 Afskrivninger
Afskrivning, indretning lejede lokaler
Afskrivning, andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Afskrivning, edb-software

3 Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Regulering af hensættelse til udskudt skat
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Noter til regnskabet

2008
4

Edbsoftware

Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar
Årets tilgang
Årets afgang

191.075
77.979
0

Kostpris 31. december

269.054

Akkumuleret afskrivning 1. januar
Årets afskrivninger
Årets afgang (afskrivninger)

5

2008

67.377
74.258
0

Afskrivning 31. december

141.635

Regnskabsmæssig værdi 31. december

127.419

Indretning
af lejede
lokaler

Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar
Årets tilgang
Årets afgang

Andre
anlæg,
driftsmaterie
og inventar

95.795
14.232
0

72.327
249.997
0

110.027

322.324

Akkumuleret afskrivning 1. januar
Årets afskrivninger
Årets afgang (afskrivninger)

26.049
20.108
0

8.776
29.663
0

Afskrivning 31. december

46.157

38.439

Regnskabsmæssig værdi 31. december

63.870

283.885

Kostpris 31. december
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Noter til regnskabet

2008

2007

Virksomhedskapital 1. januar
Årets bevægelser

500.000
0

500.000
0

Virksomhedskapital 31. december

500.000

500.000

Overført resultat 1. januar
Årets resultat
Udbytte

743.085
696.645
0

602.712
140.373
0

Overført resultat 31. december

1.439.730

743.085

Egenkapital 31. december i alt
Virksomhedskapitalen DKK 500.000 er fordelt i aktier
á DKK 100

1.939.730

1.243.085

Hensættelser til udskudt skat 1. januar
Årets ændring

-272.019
-259.252

-251.600
-20.419

Hensættelser til udskudt skat 31. december

-531.271

-272.019

190.872
3.400.830
-1.466.618
0

139.481
2.901.533
-1.952.939
0

2.125.084

1.088.075

531.271

272.019

6 Egenkapital

7 Hensættelser til udskudt skat

Udskudt indkomst er således:
Forskelsværdi anlægsaktiver
Acontoavance på igangværende arbejder ultimo
Skattemæssigt underskud
Hensat til imødegåelse af tab
Grundlag for beregning af udskudt skat
Udskudt skat afsættes med 25%
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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