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Påtegninger

Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i Ea Energianalyse A/S
Vi har revideret årsregnskabet for Ea Energianalyse A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2010, side 7-17. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultat-
opgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter års-
regnskabsloven, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge et årsregnskab, 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. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledelsesberet-
ning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse stan-
darder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med hen-
blik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfor-
mationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kon-
troller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, 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 ledel-
sen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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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 usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Partnerkredsen er i 2010 blevet udvidet fra fire til syv. I den forbindelse er aktiekapitalen
udvidet, og der er blevet udbetalt bonus. Firmaet er i 2010 flyttet, således at aktiviteterne nu
er samlet på en adresse.

Årets resultat udgør et underskud på 1.186 tkr. før skat. Inkluderet i dette er omkostninger til
flytning og udbetaling af bonus. Dette taget i betragtning er resultatet tilfredstillende henset
til forventningerne.

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 2010 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 til-
flyde 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 vær-
direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge
af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultat-
opgørelsen.

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 konsulent-
ydelserne 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. Edb-
software 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 vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler 5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Aktiver med kostpris på under 12 tkr. pr. enhed, indregnes som omkostning i resultat-
opgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis
lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet. 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 nedskriv-
ning 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 kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkost-
ninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede
indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkost-
ninger eller lavere nettorealisationsværdi.

Acontofaktureringer og forudfaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter
klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelse, når netto-
værdien 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 ved-
rørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital – udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordi-
nære 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 indkom-
ster 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 afskrivnings-
berettiget 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 finan-
sielle 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 balance-
dagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for til-
godehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i
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Anvendt regnskabspraksis
resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note 2010 2009
Nettoomsætning 15.545.329 16.059.975
Direkte omkostninger -7.912.118 -9.958.397
Eksterne omkostninger -2.814.448 -2.534.951
Bruttoresultat 4.818.763 3.566.627
Personaleomkostninger 1 -5.668.404 -3.277.994
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver 2 -164.527 -159.966
Resultat af primær drift -1.014.168 128.667
Andre finansielle indtægter - samlet 155 1.389
Øvrige finansielle omkostninger -57.845 -35.127
Ordinært resultat før skat -1.071.858 94.929
Skat af ordinært resultat 3 266.425 -25.929
Årets resultat -805.433 69.000

Forslag til resultatdisponering
Udbytte 50.000 50.000
Overført resultat -855.433 19.000

-805.433 69.000
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Balance

Note 2010 2009
AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 4
EDB 12.230 56.911
Materielle anlægsaktiver 5
Indretning af lejede lokaler 83.830 41.864
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 163.312 252.284

247.142 294.148

Finansielle anlægsaktiver
Huslejedepositum 339.077 304.731
Anlægsaktiver i alt 598.449 655.790

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.216.212 4.414.357
Igangværende arbejder for fremmed regning 365.886 777.496
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 417 25.417
Andre tilgodehavender 53.915 46.149
Periodeafgrænsningsposter 55.019 117.817

6.691.449 5.381.236

Likvide beholdninger 20.296 21.840

Omsætningsaktiver i alt 6.711.745 5.403.076

AKTIVER I ALT 7.310.194 6.058.866
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Balance

Note 2010 2009
PASSIVER
Egenkapital 6
Aktiekapital 875.000 500.000
Overført resultat 1.085.264 1.458.729
Egenkapital i alt 1.960.264 1.958.729

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat 7 290.775 557.200
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter 713.061 744.812
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.593.808 639.078
Anden gæld 2.702.286 2.109.047
Afsat udbytte for regnskabsåret 50.000 50.000

5.059.155 3.542.937

PASSIVER I ALT 7.310.194 6.058.866

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8
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Noter

1 Personaleomkostninger
Lønninger 10.915.442 8.279.425
Lønninger overført til projekter -6.621.815 -6.030.723
Pensioner 835.302 587.164
Andre omkostninger til social sikring 539.475 442.128

5.668.404 3.277.994

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 21 19

2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver

Afskrivninger, indretning af lejede lokaler 30.874 22.005
Afskrivninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar 88.972 67.453
Afskrivning, edb-software 44.681 70.508

164.527 159.966

3 Skat af ordinært resultat
Regulering af udskudt skat -266.425 25.929

4 Immaterielle anlægsaktiver
EDB-
software

Kostpris 1. januar 2010 269.054
Ned- og afskrivninger 1. januar 2010 212.143
Årets afskrivninger 44.681
Ned- og afskrivninger 31. december 2010 256.824
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 12.230

Afskrives over 3 år
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Noter

5 Materielle anlægsaktiver

Indretning af
lejede
lokaler 

Andre
anlæg,
driftsmaterie
l og inventar I alt

Kostpris 1. januar 2010 110.027 358.176 468.203
Årets tilgang 72.840 0 72.840
Årets afgang -39.205 -48.497 -87.702
Kostpris 31. december 2010 143.662 309.679 453.341
Afskrivninger 1. januar 2010 68.163 105.892 174.055
Årets afskrivninger 30.874 88.972 119.846
Årets afgang -39.205 -48.497 -87.702
Afskrivninger 31. december 2010 59.832 146.367 206.199
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 83.830 163.312 247.142

Afskrives over 5 år 3-5 år

6 Egenkapital
Aktie-
kapital

Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2010 500.000 1.458.729 1.958.729
Årets resultat 0 -855.433 -855.433
Kapitalindskud 375.000 481.968 856.968
Egenkapital 31. december 2010 875.000 1.085.264 1.960.264

Virksomhedens aktiekapital, DKK 875.000, er fordelt på aktier a DKK 100.
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Noter

7 Hensættelser til udskudt skat
Udskudt skat 1. januar -557.200 -531.271
Årets ændring 266.425 -25.929

-290.775 -557.200

Hensættelse til udskudt skat vedrører:
Materielle anlægsaktiver 53.637 118.451
Acontoavance på igangværende arbejder ultimo 4.489.577 2.752.284
Fremførselsberettigede skattemæssige underskud -3.380.187 -641.937

1.163.027 2.228.798

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har over for sin bankforbindelse stillet sikkerhed i form af virksomhedspant i
selskabets debitorer.
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