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Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Ennogie ApS for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2020. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens 
og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af 
koncernens og modervirksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklin-
gen i koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncer-
nens og modervirksomhedens finansielle stilling. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Herning, den 9. juni 2021 
Direktion: 

Lars Brøndum Petersen 

adm. direktør 

Bestyrelse: 

Henrik Golman Lunde Klaus Lorentzen Lars Brøndum Petersen 

formand 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Ennogie ApS 

Konklusion 

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Ennogie ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens 
og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af 
koncernens og modervirksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 

Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

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

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-
tegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, 
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinforma-
tioner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

— identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

— opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

— tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

— konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virk-
somhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften. 

— tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnska-
bet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underlig-
gende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtryk-
ker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelses-
beretningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncern-
regnskabet og årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at inde-
holde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 9. juni 2021 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 25 57 81 98 

Niels Vendelbo 
statsaut. revisor 
mne34532 
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Ledelsesberetning 

Virksomhedsoplysninger 

Ennogie ApS 
Orebygårdvej 16 
Tjørring 
7400 Herning 

Hjemmeside: www.ennogie.com 

CVR-nr.: 33 14 88 79 
Stiftet: 31. august 2010
Hjemstedskommune: Herning
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse 

Henrik Golman Lunde, formand 
Klaus Lorentzen 
Lars Brøndum Petersen 

Direktion 

Lars Brøndum Petersen, adm. direktør 

Revision 

KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Dampfærgevej 28 
2100 København Ø 
CVR-nr. 25 57 81 98 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Koncernens væsentligste aktiviteter 

Koncernens hovedaktivitet er at udvikle, markedsføre og sælge produkter, henvendt til markedet for tagløs-
ninger, energilagring og energioptimering baseret på solenergi. 

Målsætningen for Ennogie er at levere æstetiske tagdækningsløsninger, der generer tilstrækkelig energi til 
at dække energibehovet i en bygning på årlig basis, hvor brugerkomfort, bæredygtighed og rentabilitet er i 
balance. 

Systemet er designet med henblik på at kunne konkurrere med alternative tag- og solcelleløsninger på det 
globale marked, i forhold til æstetik og rentabilitet. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er derudover efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder der væsentligt påvirker kon-
cernens eller selskabets finansielle stilling på balancedagen. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Koncernens resultatopgørelse for 2020 udviser et resultat på -3.596.882 kr. Koncernens balancer pr. 31. 
december 2020 udviser en egenkapital på 5.105.018 kr.  

Dattervirksomheden er etableret 27. januar 2020 og koncernregnskabet er derfor udarbejdet for regnskabs-
året 2020 uden sammenligningstal for 2019.  

Virksomhedens resultatopgørelse for 2020 udviser et resultat på -3.357.307 kr., sammenlignet med -
5.244.433 kr. i 2019. Virksomhedens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på 5.344.944 
kr., sammenlignet med 8.702.251 kr. pr. 31. december 2019. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 

Koncern Modervirksomhed 

kr. Note 2020 2020 2019  

Nettoomsætning 2 16.633.602 15.478.806 8.631.495 

Andre driftsindtægter 894.532 885.741 0 

Omkostninger til råvarer og hjælpema-

terialer -10.283.534 -10.283.534 -5.467.052

Andre eksterne omkostninger -4.302.479 -3.573.909 -2.706.645 

Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.942.120 2.507.104 457.798

Personaleomkostninger 3 -5.165.793 -4.539.005 -3.759.917

Af- og nedskrivninger af materielle og 

immaterielle anlægsaktiver -1.943.644 -1.897.808 -1.623.883

Resultat før finansielle poster -4.167.316 -3.929.709 -4.926.002

Øvrige finansielle omkostninger -368.275 -368.275 -492.595 

Resultat før skat -4.535.591 -4.297.984 -5.418.597

Skat af årets resultat 4 938.709 940.677 174.164 

Årets resultat -3.596.882 -3.357.307 -5.244.433 

Forslag til resultatdisponering 
Reserve for udviklingsomkostninger -208.346 -534.971

Overført overskud -3.148.961 -4.709.462 

-3.357.307 -5.244.433
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 

Koncern Modervirksomhed 

kr. Note 2020 2020 2019   

AKTIVER 

Anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver 5 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 10.533.002 10.533.002 10.800.112 

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 71.886 71.886 158.966 

Udviklingsprojekter under udførelse 1.500.000 1.500.000 1.500.000  

12.104.888 12.104.888 12.459.078 

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 131.550 131.546 62.273 

Indretning af lejede lokaler 125.361 125.361 0  

256.911 256.907 62.273 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 6 - 186.813 - 

Deposita 195.000 195.000 195.000  

195.000 381.813 195.000 

Anlægsaktiver i alt 12.556.799 12.743.608 12.716.351  

Omsætningsaktiver 

Varebeholdninger 

Færdigvarer og handelsvarer 2.936.162 2.936.162 2.294.366  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydel-

ser 2.116.933 1.977.363 911.739 

Andre tilgodehavender 396.920 171.096 2.460.051 

Igangværende arbejder 703.937 0 0 

Selskabsskat 2.038.000 2.038.000 1.070.000 

Periodeafgrænsningsposter 60.893 19.223 0  

5.316.684 4.205.682 4.441.790 

Likvide beholdninger 7 1.047.674 806.218 5.100.235  

Omsætningsaktiver i alt 9.300.520 7.948.062 11.836.391  

AKTIVER I ALT 21.857.319 20.691.670 24.552.742  
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 

Koncern Modervirksomhed 

kr. Note 2020 2020 2019   

PASSIVER 

Egenkapital 

Virksomhedskapital 275.000 275.000 275.000 

Reserve for udviklingsomkostninger 1.029.386 1.029.386 1.237.732 

Overført resultat 3.800.632 4.040.558 7.189.519  

Egenkapital i alt 5.105.018 5.344.944 8.702.251  

Hensatte forpligtelser 

Hensættelser til udskudt skat 1.584.163 1.584.163 1.552.294 

Andre hensatte forpligtelser 338.358 315.138 0  

Hensatte forpligtelser i alt 1.922.521 1.899.301 1.552.294  

Gældsforpligtelser 

Langfristede gældsforpligtelser 8 

Anden gæld 5.078.125 5.078.125 6.124.750 

Periodeafgrænsningsposter 2.980.854 2.980.854 4.155.228  

8.058.980 8.058.979 10.279.978 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Kortfristet del af langfristede gældsfor-

pligtelser 812.500 812.500 562.500 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 866.817 162.880 871.801 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.554.378 1.383.576 841.290 

Anden gæld  2.828.443 2.320.828 1.055.405 

Periodeafgræsningsposter 673.352 673.352 631.413 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 35.310 35.310 55.810  

6.770.800 5.388.446 4.018.219 

Gældsforpligtelser i alt 14.829.779 13.447.425 14.298.197  

PASSIVER I ALT 21.857.319 20.691.670 24.552.742  

Kontraktlige forpligtelser og eventual-

poster mv. 9 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10 

Nærtstående parter 11 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
Koncern 

kr. 

Virksom-

hedskapi-

tal 

Reserve 
for 

udvik-

lingsom-

kostnin-

ger 

Overført 

resultat I alt 

Egenkapital 1. januar 2020 275.000 1.237.732 7.002.706 8.515.438 

Overført via resultatdisponering 0 -208.346 -3.202.074 -3.410.420

Egenkapital 31. december 2020 275.000 1.029.386 3.800.632 5.105.018

Moderselskab 

kr. 

Virksom-

hedskapi-

tal 

Reserve 
for 

udvik-

lingsom-

kostnin-

ger 

Overført 

resultat I alt 

Egenkapital 1. januar 2020 275.000 1.237.732 7.189.519 8.702.251 

Overført via resultatdisponering 0 -208.346 -3.148.961 -3.357.307

Egenkapital 31. december 2020 275.000 1.029.386 4.040.558 5.344.944
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Ennogie ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel-
ser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere regnskabsklasser. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Koncernregnskabet 

Dattervirksomheden er etableret 27. januar 2020 og koncernregnskabet er derfor udarbejdet for regnskabs-
året 2020 uden sammenligningstal for 2019. 

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og dattervirksomheder, hvori Ennogie ApS direkte eller 
indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indfly-
delse.  

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, 
interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner 
mellem de konsoliderede virksomheder. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdif-
ferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop-
gørelsen 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 gældsforpligtel-
sens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle ind-
tægter og omkostninger. 

Offentlige tilskud 

Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne vil være opfyldt, og 
tilskud vil blive modtaget. 

Tilskud, der kompenserer for afholdte omkostninger, indregnes direkte i resultatopgørelsen under andre 
driftsindtægter, i takt med at de tilskudsberettigede omkostninger afholdes. Hvis betingelserne for modta-
gelse af tilskuddet først er opfyldt, efter de tilknyttede omkostninger er indregnet, indregnes tilskuddet i re-
sultatopgørelsen, når betingelserne er opfyldt, og det er rimeligt sikkert, at tilskuddet modtages. 

Tilskud til erhvervelse af aktiver indregnes i balancen under udskudte indtægter/periodeafgræsningsposter 
og overføres til andre driftsindtægter i resultatopgørelsen i takt med afskrivning af de aktiver, som tilskud-
dene vedrører. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter tagdækningsløsninger, indregnes i netto-
omsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan 
opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og 
risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret på Incoterms® 2020.  

Indtægter fra entreprisekontrakter, hvor køber har haft væsentlig indflydelse på udformningen af aktivet ind-
regnes som nettoomsætning, i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgs-
værdien af årets udførte entreprisearbejder (produktionsmetoden). Metoden anvendes når de samlede ind-
tægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt. 

Når indtægter fra en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt , indregnes kun omsætning svarende til 
de medgåede omkostninger, i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive betalt af modparten. 

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det af talte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne 
af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter omfatter modtagne tilskud til afholdte omkostninger i året samt periodiserede offentlige 
tilskud, der indregnes i takt med afskrivningen på færdiggjorde udviklingsprojekter. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er 
afholdt i årets løb, herunder omkostninger til reklame, administration, lokaler m.v. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, herunder feriepenge, pension og andre sociale omkostninger 
mv til selskabets medarbejdere, undtagen refusioner fra offentlige myndigheder. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og finansielle omkostninger. 

Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af 
ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og 
direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles 
mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld 
fordeling). 

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser 
for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som 
maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Balance 

Immaterielle anlægsaktiver 

Udviklingsprojekter 

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henfø-
res til udviklingsaktiviteter. 

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, til-
strækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor det 
er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, 
hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan 
dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige udvik-
lingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. 

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog 
nedskrivninger. 

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede 
brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år. 

Patenter, licenser og varemærker 

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives 
lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 5 år. 

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejde lokaler måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kost-
prisen. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på 
de enkelte bestanddele er forskellige. 

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter endt brugstid. 
Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over den forventede brugstid, der er skønnet, som følger: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1-5 år

Indretning af lejede lokaler   10 år 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og 
indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet. 

Anlægsaktiver under udførelse indregnes og måles til kostpris på statusdagen. Ved ibrugtagning overføres 
kostprisen til den relevante gruppe af materielle anlægsaktiver. Fortjeneste og tab ved salg af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regn-
skabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre 
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Ved indikation på nedskrivningsbehov foretages 
nedskrivningstest. I de tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne la-
vere værdi. Kostprisen reduceres med modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening efter 
overtagelsestidspunktet. 

Andre tilgodehavender og deposita indregnes til amortiseret kostpris. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for 
indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis 
gruppe af forbundne aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end 
den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris eller kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgrup-
pen inkl. forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, 
nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med 
fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes 
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

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 tilgo-
dehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter forudbetalinger for omkostninger 
vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter likvider. 

Egenkapital 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke benyt-
tes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklings-
omkostninger udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver. 

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, omstruktureringer m.v. Hen-
satte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens øko-
nomiske ressourcer. 

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen tids-
mæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst, reguleret for korrektioner af skat vedrørende tidligere års skattepligtige indkomster 
og for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skattevær-
dien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen 
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudt skat måles på grundlag af 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 henholdsvis egenkapitalen. 

Gældsforpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger og tilskud, vedrø-
rende indtægter i de efterfølgende år. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

2 Nettoomsætning 

Koncernens nettoomsætning stammer fra salg af tagløsninger, energilagring og energioptimering baseret 
på solenergi i Danmark og Tyskland.  

3 Personaleomkostninger 

Koncern Modervirksomhed 

kr. 2020 2020 2019  

Gager og lønninger 4.796.286 4.169.498 3.370.478 

Pensioner 67.145 67.145 86.658 

Andre omkostninger til social sikring 302.362 302.362 302.781 

5.165.793 4.539.005 3.759.917 

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 15 14 11  

Personaleomkostninger på 1.500 t.kr. er i 2020 (2019: 1.500 t.kr.) aktiveret som udviklingsprojekter under 
udførelse. Der er i 2020 modtaget 143.516 kr. i løntilskud (2019: 0 kr.).  

4 Skat af årets resultat 

Årets aktuelle skat -970.578 -972.546 -1.079.134

Årets regulering af udskudt skat 31.869 31.869 904.970 

-938.709 -940.677 -174.164

5 Immaterielle anlægsaktiver 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 

Færdiggjorte og igangværende udviklingsprojekter pr. 31. december 2020 udgjorde 12.033 t.kr. og omfatter 
udvikling af tagdækningsløsninger med energilagring og energioptimering baseret på solenergitag. Pr. 31. 
december 2019 udgjorde det 12.300 t.kr. 

Ledelsen har store forventninger til systemets anvendelse, og har ikke konstateret indikation på nedskriv-
ningsbehov i forhold til den regnskabsmæssige værdi. 

6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgøres af 100% ejerandel i Ennogie Deutschland GmbH, Magde-
burg. Datterselskabet realiserede et underskud 32.140 EUR og havde pr. 31. december 2020 en egenkapital 
på -7.140 EUR. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

7 Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger pr. 31. december 2020 udgjorde 806 t.kr. og består alene af deponeringskonti, selska-
bet ikke kan disponere over. 

Koncern Modervirksomhed 

kr. 2020 2020 2019  

Likvide beholdninger 1.047.674 806.218 5.100.235 

8 Langfristede gældsforpligtelser 

Af de langfristede gældsforpligtelser vedrørende anden gæld forfalder 1.469 t.kr. senere end 5 år fra balan-
cedagen (2019: 2.281 t.kr.). 

Af de langfristede gældsforpligtelser vedrørende periodeafgrænsningsposter indtægtsføres 538 t.kr. senere 
end 5 år fra balancedagen (2019: 1.211 t.kr.). 

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. 

Eventualforpligtelser 

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter sel-
skabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskat-
ter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. 

De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af administrati-
onsselskabets årsregnskab, Strategic Capital ApS, CVR-nr. 27 09 62 98.  

Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne 
medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. 

Andre økonomiske forpligtelser 

Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt: 

Koncern Modervirksomhed 

kr. 2020 2020 2019  

Leje- og leasingforpligtelser 799.500 799.500 1.189.500 

Leje- og leasingforpligtelser omfatter huslejeforpligtelser på 19.500 kr. med en resterende kontraktperiode 

på 3 måneder. 

10  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for virksomhedens gæld overfor banker og kreditorer er stillet pant eller anden sikkerhed i 
virksomhedens aktiver for en samlet værdi af 1.000 t.kr. Den samlede regnskabsmæssige værdi af akti-
verne, hvori der er stillet sikkerhed eller pant, udgør 1.000 t.kr. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

11  Nærtstående parter 

Bestemmende indflydelse 

Ennogie ApS er en del af koncernregnskabet for Strategic Capital ApS, Islands Brygge 79C, 4. th., 2300 
København S, som er den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. 

Koncernregnskabet for Strategic Capital ApS kan rekvireres ved henvendelse til virksomheden på ovenstå-
ende adresse. 


