
Andelsselskabet Intelligent Energistyring
a.m.b.a.

c/o Arosteknik, Fabriksvej 8, 8881 Thorsø

 CVR-nr. 34 89 20 83

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2017.

Jacob Worm
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 3

Ledelsesberetning 4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis 5

Resultatopgørelse           7

Balance                           8

Noter 10

371994 Andelsselskabet Intelligent Energistyring a.m.b.a. · Årsrapport for 2016



Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2016 for Andelsselskabet Intelligent Energistyring a.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for op-

fyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thorsø, den 31. marts 2017

Direktion

Jakob Worm
Direktør

Bestyrelse

Steen Axel Kramer Jensen Per Ellemose Andersen Christen Frank Elefsen
Formand

Henrik Lund Stærmose Jakob Worm
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Andelsselskabet Intelligent Energistyring a.m.b.a.

Vi har opstillet årsregnskabet for Andelsselskabet Intelligent Energistyring a.m.b.a. for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har til-

vejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysnin-

ger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnska-

bet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorlo-

ven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet,

objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillin-

gen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi

ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til

brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvor-

vidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 31. marts 2017

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Karen Kragesand Thomsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Andelsselskabet Intelligent Energistyring a.m.b.a.

c/o Arosteknik

Fabriksvej 8

8881 Thorsø

Hjemmeside: www.intelligentenergistyring.dk

CVR-nr.: 34 89 20 83

Stiftet: 27. august 2012

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Steen Axel Kramer Jensen, Formand

Per Ellemose Andersen

Christen Frank Elefsen

Henrik Lund Stærmose

Jakob Worm

Direktion Jakob Worm, Direktør

Revisor Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Sommervej 31C

8210 Aarhus V

Bankforbindelse Folkesparekassen
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten er udvikling og drift af IT-platformen bag www.styrdinvarmepumpe.dk.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -86.207 kr. mod 53.143 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør

-82.010 kr. mod 44.800 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

I det forløbne år har andelsselskabet deltaget i 2 F&U projekter (HPCOM og SDVP- connect) som er

afsluttet, det er blevet besluttet ikke at starte på noget nyt. 

Bestyrelsens – og sandsynligvis også resten af branchens - forventninger til markedsudviklingen inden

for Smart Grid er ikke blevet indfriet og derfor er det ikke muligt inden for en kort tidshorisont at få

tilstrækkelige indtægter fra kommerciel brug af IT-platformen. Det er hovedårsagen til, at det er

vanskeligt at få andelsselskabets IT-platform og support heraf til at løbe rundt økonomisk.

Da andelsselskabet er afhængig af forsat støtte til driften fra eksempelvis F&U projekter og da

indtjeningen og platformen ikke har givet det udbytte som forventet, har man besluttet at likvidere

selskabet i 2017. 

Andelsselskabet Intelligent Energistyring a.m.b.a. · Årsrapport for 2016 4



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andelsselskabet Intelligent Energistyring a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-

de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af konsulentydelser og hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og

administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -

tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i re-

sultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige

indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres mod-

regnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samti-

dig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi

af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvik-

ling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016 2015

Bruttotab -86.207 53.143

Andre finansielle indtægter 1 1

1 Øvrige finansielle omkostninger -273 -284

Resultat før skat -86.479 52.860

Skat af årets resultat 4.469 -8.060

Årets resultat -82.010 44.800

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 44.800

Disponeret fra overført resultat -82.010 0

Disponeret i alt -82.010 44.800
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2016 2015

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.498 71.885

Tilgodehavender i alt 42.498 71.885

Likvide beholdninger 114.205 139.331

Omsætningsaktiver i alt 156.703 211.216

Aktiver i alt 156.703 211.216
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Balance 31. december

Passiver

Note 2016 2015

Egenkapital

2 Virksomhedskapital 90.000 90.000

3 Overført resultat -17.554 64.456

Egenkapital i alt 72.446 154.456

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 72.003 38.391

Selskabsskat 417 12.479

Anden gæld 11.837 5.890

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 84.257 56.760

Gældsforpligtelser i alt 84.257 56.760

Passiver i alt 156.703 211.216

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

5 Eventualposter
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Noter

2016 2015

1. Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 273 284

273 284

31/12 2016 31/12 2015

2. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2016 90.000 90.000

90.000 90.000

3. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2016 64.456 19.656

Årets overførte overskud eller underskud -82.010 44.800

-17.554 64.456

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser 31. december 2016. 

5. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser pr 31. december 2016.
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