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Ea Energ;analyse AIS
Arsmpport 101 I
CVR-nr. 28985817

Ledelsespatcgning
Bcstyrclse og direktion har dags dato behandlet og godkcndt arsrapporten for regll!ikahsiirct
1. januar - 31. december 201 1 for Ea Energianalyse /\IS.
Arsrappurten er aflagt i ovcrcnsstemmelse med ltrsregnskabsluven.
Oet er vores opfauelsc, at arsregnskabet giver et rctviscnde billede af selskabel<i aktivcr, passiver og finansielle stilling pro 31. december 201 1 samt al' rcsultatet af selskabets aktivitctcr
for regn'skabsarel 1. januar - 3 1. december 20 11.
Det er cndvidere vores opfnttelsc, al ledelsesberetningen indchokkr en retvisende redegerelse for de forhold, bcrctningen omhnndlcr.
Arsrapporten indstilles til generaltorsflmiingens godkendelse.
K"benllllVn, den 30. marts 2012
Direktion:
/'

~1#L
Bestyrelse:

~
M'kIT ~

Hclge 0rsted Pedersen
formand

lae

ogcy

~~r~ 4- A.~b~aindboe
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Dcn uatbrengige revisors erkJreringer
Til kapitalejerne i Ra Rncrgiaoalyse AfS

PAtcgoiog pa

:irsregn~kabct

Vi hUT rc vidcrct lksrcgnskabet for Eu Encrgianalyse AlS for regnsknbsdr!;:l I. jWWUf - 31 . december 20 11 . Arsregnskubcl omfaller anvendt regnskubspraksis, resuhatopg,orelse, balwlI.;!;: og noler. Arsregnskabct udarbejdes efter
6J':,;rcgnskabsloven.

Ledt!l.'liens ansvar for arsregnskabel
Ledelsen bar WI~VllIct for udarbejdelsen af cl ilr.;rcgnskah, dcr giver et relvisende billede i ovcn:nsstcm mclse med
drsregnskabsloven. I.edelsen har endviderc iUlsvarct for den interne kontrol, som looclscn an~r noovendig for al
udarbcjdc el Ar.rregnskab uden ~~Sc:nlliJ\ fejlinfonnation, uanset am d!;:11I1!;: sky Ides hesvigelser eHer fejl.

Revisors alLWal'
Vore_~ ansvar er at udlrykke en knnklusion am t\rsregnskubcl pa ).V'Undlag al" vores revision. Vi har udfurl r!;:visionen i overensstemll1c1sc med inlernationale standard!;:r om revision og yderligere krav if01ge dansk n:visorlovgiv.
ni ng. Dene knt:~cr, at vi ovcrholder etiske kru~ saml pJanlzgger og udforer revisionen for ut upm\ h~j grad at'
sikkerhed for, om Arsrcgnskabet er Udell v~st:1111ig fej linfonnation.

En revision ulI1falter uctfrrreise af rcv isioJ1shumllinger for at opnA rcvisionsbcvis for bdub OK op!ysningcT i A.rsDc valgle revis ionshwld!ill~!;:r ufha:nger af revisors vurdering, h~rwll1er vurderingen af riski for v~
selllli~ fejlinfonnation i t\rsregnskubcl, uan~t om denne skyJdes besyigt:ber eller fcjl. Ved risikovurderingen
oVl.:rvejcr revisor inlern korrlrui, der er relevant for selskabets udurbcjdclsc af ct mregnskab, der giver et rety;scndc hillede, FonnMct limned er at ucll"onne revisionshnnd1ill~cr, de r cr pa~~cnde cIter omstirndighcdemt:. mcn
ikke at udtrykkc cn kunklusion Olll dl'ckl;vitetcn af ~bkubct.s Interne kontro1. En revision umlll.tI~r t:lld~idere
vurdering af, om looclscns valg at' regnskabspraksis tT pusscndc, om lede1sens regnskabsmteSsige skun cr rimcligc
saml den sWllkdc pfl[;~tation af arsregnskabt:1.
~gnskabt:t.

Det er vorcs opfatlclsc, at clet opnaede

0"_

revisionsbt:vi~

eT tilmzkkeligl og egnet sam grumllug for vores

konkll1~i-

Revisiont:11 hIlI ikke givet anledning til forbchul d.

Konklusion
Del cr vores oplintelse, at t\rsregl1~kllbcl giver el relvisende billede af sr:bkllbcls aktivcr, passiver og linansielle
slilling pT. J I. december 20 I J SlImt af resultatet af selskabcls uklivitL1c r for regnskabs:\ret I. januar - 31.
deccmber 20 11 i overensstcmmcl.~ med Arsregnskabsloven.

Udtalclsc om ledelsesbcretningcn
Vi har i hell.hold Iii t\rsrcgnskabslovcn gerulcrnla:sllr.-delscsocrctningen. Vi har ikke foretllgel yderligcre handlinger i till reg til den udfone revision af t\rsregn~kabcl. IJct er pA deMe baggrund vores opfullclsc, at oplysningeme i
ledclst:sbcrelningcn er i overensstemrudsc mcd arsregnskabct.
Kcbenha vn,

KP

den 30. marts 2012

G
loriserel Rcvisionspartncrsclskab

~
Th<::o~m::s:e:-n---

Kim

statsaut.

revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Ea Energianalyse A/S
Frederiksholms Kanal 4, 3 th.
1220 København K
CVR-nr.:
28 98 58 27
Hjemstedskommune: København K
Regnskabsår:
1. januar - 31. december

Bestyrelse
Helge Ørsted Pedersen (formand)
Jesper Werling
Mikael Togeby
Hans Henrik Lindboe
Lars Bregnbæk
Anders Kofoed-Wiuff

Direktion
Mikael Togeby

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Bank
Danske Bank
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktivitet
Selskabets formål er på erhvervsmæssigt grundlag at udøve analyse-, konsulent- og andet
rådgivningsvirksomhed vedrørende udvikling af fremtidens energisystem(er), som tilgodeser
økonomi, forsyningssikkerhed og miljø.
Selskabet kan direkte eller indirekte drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er
beslægtet med selskabets aktiviteter.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke været væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller måling
Der har ikke været væsentlig usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Partnerkredsen er i 2011 ændret fra syv til seks. Selskabet har købt de solgte aktier.
Årets resultat udgør et overskud på 1.135 tkr. før skat. Dette vurderes som tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Ea Energianalyse A/S for 2011 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
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. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregningen og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge
af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af selskabets ydelser og produkter indregnes i resultatopgørelsen,
såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning
indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for salg af 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 kostpriser på projekter i forbindelse med
anvendelse af personaleressourcer samt øvrige direkte henførbare omkostninger.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger
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 m.v.

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 i egenkapitalen
med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet edb-software måles til kostpris med fradrag af akkumulerende afskrivninger. Edbsoftware afskrives lineært over den vurderede brugstid, der er vurderet til 3 år.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter
afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år
3-5 år

Aktiver med kostpris på under 12 tkr. pr. enhed, indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Fortjeneste og 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 foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en
objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en
objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

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 sandsynligt, 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 lavere nettorealisationsværdi.
Acontofaktureringer og forudfaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter
klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelse, når nettoværdien er negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i takt med,
at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes
dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle er
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig
indkomst. I de tilfælde, 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 fremførselsberettigede skattemæssige
underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved
udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser
inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle
forpligtelser til amortiseret kostpris.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultat
opgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note 2011

2010

Nettoomsætning
Direkte omkostninger
Eksterne omkostninger

18.021.297
-9.494.219
-2.308.037

15.545.329
-7.912.118
-2.814.448

Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver

1

6.219.041
-4.961.689

4.818.763
-5.668.404

2

-98.199

-164.527

1.159.153
439
-24.842

-1.014.168
155
-57.845

1.134.750
-284.086

-1.071.858
266.425

850.664

-805.433

600.000
250.664

50.000
-855.433

850.664

-805.433

Resultat af primær drift
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Ordinært resultat før skat
Skat af ordinært resultat
Årets resultat

3

Forslag til resultatdisponering
Udbytte
Overført resultat
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2011
AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Software

2010

4
0

12.230

61.362
118.584

83.830
163.312

179.946

247.142

Finansielle anlægsaktiver
Huslejedepositum

350.165

339.077

Anlægsaktiver i alt

530.111

598.449

7.323.456
2.405.080
0
49.018
41.440

6.216.212
365.886
417
53.915
55.019

9.818.994

6.691.449

7.505

20.296

9.826.499

6.711.745

10.356.610

7.310.194

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

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2011
PASSIVER
Egenkapital
Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte

6

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat

7

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til associerede virksomheder
Anden gæld
PASSIVER I ALT

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

015338 / CW

2010

875.000
1.050.928
600.000

875.000
1.085.264
50.000

2.525.928

2.010.264

574.861

290.775

539.980
4.241.497
23.795
2.450.549

713.061
1.593.808
0
2.702.286

7.255.821

5.009.155

10.356.610

7.310.194
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2011
1

2

3

4

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

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Afskrivninger, indretning af lejede lokaler
Afskrivninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Afskrivning, edb-software

Skat af ordinært resultat
Regulering af udskudt skat

2010

9.935.940
-6.692.246
1.083.497
634.498

10.915.442
-6.621.815
835.302
539.475

4.961.689

5.668.404

22.469
63.500
12.230

30.874
88.972
44.681

98.199

164.527

284.086

-266.425

Immaterielle anlægsaktiver
Software
Kostpris 1. januar 2011

269.054

Ned- og afskrivninger 1. januar 2011
Årets afskrivninger

256.824
12.230

Ned- og afskrivninger 31. december 2011

269.054

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011
Afskrives over
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
5

Materielle anlægsaktiver
Andre
anlæg,
Indretning af driftslejede
materiel og
lokaler
inventar
Kostpris 1. januar 2011
Årets tilgang

143.663
0

309.679
18.772

453.342
18.772

Kostpris 31. december 2011

143.663

328.451

472.114

Afskrivninger 1. januar 2011
Årets afskrivninger

59.832
22.469

146.367
63.500

206.199
85.969

Afskrivninger 31. december 2011

82.301

209.867

292.168

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011

61.362

118.584

179.946

5 år

3-5 år

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Afskrives over

6

I alt

Egenkapital
Aktiekapital

I alt

Egenkapital 1. januar 2011
Overført, jf. resultatdisponering
Køb af kapitalandele

875.000
0
0

1.085.264
250.664
-285.000

0
600.000
0

1.960.264
850.664
-285.000

Egenkapital 31. december 2011

875.000

1.050.928

600.000

2.525.928

Virksomhedskapitalen, 875.000 kr., er fordelt på aktier á 100 kr.
Virksomheden har i regnskabsåret erhvervet egne kapitalandele. Der er erhvervet 1.250
aktier med en pålydende værdi på 125.000 kr., købssummen udgør 285.000 kr.
Årsag til erhvervelse af egne kapitalandele er en partners udtrædelse af partnerkredsen.
Virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør pr. 31. december 2011 1.250 stk.
med en pålydende værdi på 125.000 kr., hvilket udgør 14,29 % af virksomhedens samlede
kapital.
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7

Hensættelser til udskudt skat
Udskudt skat 1. januar
Årets ændring

2010

-290.775
-284.086

-557.200
266.425

-574.861

-290.775

8.719
4.081.185
-1.790.533

53.637
4.489.577
-3.380.187

2.299.371

1.163.027

Hensættelse til udskudt skat vedrører:
Materielle anlægsaktiver
Acontoavance på igangværende arbejder ultimo
Fremførselsberettigede skattemæssige underskud

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har over for sin bankforbindelse stillet sikkerhed i form af virksomhedspant i
selskabets debitorer. Virksomhedspant udgør 1.000.000 kr.
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