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Jłrn Rasmussen 
Erik Christiansen 

Revisor 	 Skovbo Revision ApS 
Registrerede Revisorer FRR 
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LEDELSESPATEGNING 

Ledelsen bar dags dato aflagt ârsrapporten for Kłbenhavns Solcellelaug I/S for regnskabsÆret 1. januar - 
31. december 2010. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmssig, og efter vor opfattelse giver Ærsrapporten et 
retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af Ærets resultat. 

Arsrapporten indstilles til godkendelse pa interessentskabsmłdet. 

Kobenhavn, den 3. februar 2011. 

Andreas Villadsen 
	 Hans Christian Hansen 

formand 

Peder Vej sing Pedersen 
	 Jłrn Rasmussen 

Erik Christiansen 

Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa interessentskabsmłdet, den / 2011. 

Dirigent 
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DEN UAFHIENGIGE RE VISORS PATEGNING 

Til interessenterne i Kobenhavns Solcellelaug I/S 
Vi har revideret ârsrapporten for Kłbenhavns Solcellelaug I/S for regnskabsÆret 2010, omfattende 
ledelsespÆtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance og noter. 
Arsrapporten aflgges efter ârsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for Ærsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflgge en Ærsrapport, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med ârsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbej de og aflgge af Ærsrapport, der giver et 
retvisende billede uden vsent1ig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 
feji, samt vaig og anvendelse af en hensigtsmssig regnskabspraksis og udłvelse af regnskabsmssige 
skon, som er rimelige efter omstndighederne. 

Revisors ansvar og den udforte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om ârsrapporten pa grundlag af vor revision. Vi har udfłrt vor 
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krver, at vi lever op til 
etiske krav samt plan1gger og udfłrer revisionen med henblik pa at opnÆ hłj grad af sikkerhed for, at 
àrsrapporten ikke indeholder vsentlig fej linformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnÆ revisionsbevis for de belłb og oplysninger, der er anfort i 
ârsrapporten. Dc valgte handlinger athnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 
vsent!ig fejlinformation i Ærsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller feji. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for seiskabets udarbejdelse og 
aflgge1se af Ærsrapporten, der giver et retvisende billede, med henblik pa at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, men ikke med det formal at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udovede 
regnskabsmssige skłn er rimelige samt en vurdering af den samlede prsentation af Ærsrapporten. 

Det er vor opfattelse, at det opnàede revisionsbevis er ti1strkke1igt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konkliision 

Det er vor opfattelse, at Ærsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af seiskabets aktiviteter for regnskabsâret 1. 
januar 2010 - 31. december 2010 i overensstemmelse med ârsregnskabsloven. 

Borup, den 3. februar 2011. 
Skovbo Revision ApS 

Per Kristiansen 
Registreret Revisor FRR 



BESTYRELSENS ARSBERETNING 

Hovedaktiviteter 
Interessentselskabets formal er at skabe elektricitet ved hjelp af solenergi og slge den derved 
producerede el til den hłjest opnàelige pris. 

Udvikling I aktiviteter og okonomiske forhold 
2010 har veret et solar 4% over det normale i Kobenhavn 
Taget, hvor anlgget er placeret, ejes afKobenhavns Ejendomme, hvor en stłrre del af solcellerne blev 
taget ned midt i 2009 pa grund af ombygningen. I forâret 2010 blev solcelleme reetableret, men et stort 
ventilationsanlg blev opsat blot en mÆned senere, hvi!ket bevirkede yderligere tab i produktionen. 
Renoveringen af taget b!ev deswerre ikke afsluttet, da taget skal have en ydre isolering, som forventes 
igangsat i 2011, hvor en tredj edel af anlgget ma forventes at vre ude af drift i en ubestemt periode. 
Bestyrelsen afventer fra ejeren en myndighedsbehandling om muligheden for en hel flytning, men 
forventer uanset udfaldet, at produktionen ogsà i 2011 vil vre mindre end et normalt Ær. 
Anlgget har produceret bedre end budgettet. 

Begivenheder efter regnskabsÆrets afslutning 
Der er ikke efter ledelsens skon indtruffet hndelser efter statusdagen af vsentlig betydning for den 
łkonomiske stilling pr. 31. december 2010. 

Ejerforhold 
Virksomhedens driftsform er et uS, hvori der indgÆr 66 interessenter. 

Fremtiden 
Der vii fortsat blive arbejdet pa ensartede regler for vind- og solcellelaug. 



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Arsrapporten for Kłbenhavns Solcellelaug ItS, Njalsgade for 2010 er aflagt i overensstemmelse med 
àrsregnskabslovens bestemmelser for kiasse A-virksomheder. 

Generelt om indregning og mâling 
I resultatopgorelsen indregnes indtgter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 
de beiłb, der vedrłrer regnskabsâret. Vrdiregu1eringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i 
resultatopgłrelsen som finansielie indtgter eller finansielle omkostninger. 

Aktiver indregnes i balancen, nâr det er sandsynligt, at fremtidige łkonomiske fordele vii tilflyde 
interessentskabet, og aktivets vrdi kan males pâlideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nÆr interessentskabet som fłlge af en tidligere begivenhed har en 
retlig elier faktisk forpligteise, og det er sandsynligt, at fremtidige łkonomiske fordele vii fragâ 
interessentskabet, og forpligtelsens vrdi kan males pâlideligt.. 

Ved fłrste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfoigende males aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og mâiing ma tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
ârsregnskabet aflgges og som be- og afkrfter forhold, der eksisterede pa balancedagen. 

Materielle anIagsaktiver 
So1ceiieanig mÆies til anskaffeisessum med fradrag af akkumuierede afskrivninger. 

Der foretages 1ineere afskrivninger baseret pa en vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

So1ce11eanig 	 20 àr 

Periodeafgransningsposter 
Periodeafgrnsningsposter indregnet under aktiver omfatter affioldte omkostninger vedrłrende 
efterfłigende regnskabsàr. 

Gaidsforpligtelser 
Ga1d i łvrigt er malt til amortiseret kostpris svarende til nominel vrdi 

Skat 
Der pÆhviler ikke interessentskabet skat, idet eventuelie skatter pâhviier de enkelte interessenter i 
forhold til deres ideelle ejerandei. 
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Note 

1. 
2. 

RESULTATOPGORELSE 

2010 2009 

Elsaig 104.800 114.492 
Andre indtgter 4.988 0 

Bruttoresultat i alt..................................................... 109.788 114.492 

Drift og vedligeholdelse - 	9.231 - 	8.154 
Administrationsomkostninger - 	9.119 - 	7.313 
Afskrivninger - 	66.000 - 	66.000 

Resultat for finansielle poster .................................. 25.438 33.025 

Andre renteindtgter og lignende indtgter 177 1.471 
Renteudgifter og lignende omkostninger 0 - 	0 

AmTs RESULTAT .................................................. 25.615 34.496 

Resultatdisponering. 
Aretsresultat 	 25.615 	 34.496 
Heraf hen1gge1se til reparation og vedligeholdelse 	- 	1.000 	- 1.000 

Overfort til fri egenkapital ....................................... 	.24.615 	 33.496 

Udlodning til interessenter: 
Overfłrt til egenkapital 	 24.615 	 33.496 
Arets afskrivninger 	 66.000 	 66.000 

Til disposition ............................................................ 	.90.615 	 99.496 

Udlodning: 
Bestyrelsens forsiag til udlodning 	 88.000 	 99.000 

Udlodning for ªret .................................................... 	.88.000 	 99.000 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 

2010 	 2009 
Note 

AKTIVER 

ANLIEGSAKTIVER 

Materielle an12gsaktiver 
3 
	

So1ce11ean1g 	 978.896 	1.044.896 

Materielle ankgsaktiver i alt ..................................978.896 	1.044.896 

Anhegsaktiver i alt....................................................978.896 	1.044.896 

OMSJETNINGSAKTIVER 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender 	 321 	 7.523 

Tilgodehavender i alt................................................ 321 	 7.523 
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Likvide beholdninger................................................128.763 	125.758 

Omsvtningsaktiver i alt...........................................129.084 	133.281 

AKTIVERI ALT ...................................................... 	.1.107.980 	1.178.177 

7 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 

2010 2009 
Note 

PASSIVER 

EGENKAPITAL 
6. Indbetalinger andele 1.320.000 1.320.000 
7. Overfłrtresultat - 	334.533 - 	271.148 

Egenkapital i alt ........................................................ .985.467 1.048.852 

HENSIETTELSER 
8. Henstte1se til fremtidig vedligeholdelse 3.000 2.000 

Henstte1ser i alt ....................................................... 3.000 2.000 

G/ELD 

KORTFRISTET GIELD 
Skyldig udlodning 88.000 99.000 
Leverandłrer af varer og tj enesteydelser 0 0 

9. Andeng1d 31.513 28.325 

Kortfristet gld i alt ................................................. 119.513 127.325 

Gld i alt .................................................................... .119.513 127.325 

PASSIVER I ALT ..................................................... .1.107.980 1.178.177 

10. Eventualposter 
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NOTER TIL ARSREGNSKABET 

2010 2009 

1. Drift og vedligeholdelse: 
Elforbrug 829 824 
Forsikring 7.330 7.330 
Diverse kłb 1.072 0 

Drift og vedligeholdelse I alt ..................................... .9.231 8.154 

2. Administrationsomkostninger: 
EDB-udgifter 192 99 
Kłrsel og parkering 943 0 
Kontingenter 400 400 
Porto og gebyrer 80 58 
Młder 993 535 
Gayer og blomster 219 0 
Revision, udarbejdelse afârsrapport 6.292 6.221 

Administrationsomkostninger i alt .......................... 9.119 7.313 

3. Ankcgsaktiver: 
Solce1leanhg 
Anskaffelsessum primo 1.320.000 1.320.000 
Tilgang i àret 0 0 

Anskaffelsessum i alt ................................................ 1.320.000 1.320.000 

Afskrivninger primo 275.105 209.104 
Arets afskrivninger 66.000 66.000 

Afskrivninger i alt ..................................................... 341.104 275.104 

Bogfort vardi ultimo ................................................ .978.896 1.044.896 

4. Tilgodehavender: 
Tilgodehavende elsaig 321 193 
Forudbetalt forsikring 0 7.330 

Tilgodehavender I alt ................................................ .321 7.523 



NOTER TIL ARSREGNSKABET 

2010 

5. Likvide behoidninger: 
Danske Bank nr. 3001567926 	 128.763 

Likvide behoidninger I alt ........................................ 	.128.763 

6. Indbetalinger andele: 
Saldo primo 	 1.320.000 
Indskudt i âret 	 0 

Indbetalinger andele i alt ..........................................1.320.000 

7. Overfort resultat: 
Saldoprimo 	 - 271.148 
Overfłrt af Ærets resultat, jf. resultatdisponeringen 	24.615 
Udlodning til interessenterne 	 - 	88.000 

Overfortresultat i alt ................................................- 	334.533 

125.758 

125.758 

1.320.000 
0 

1.320.000 

- 205.644 
33.496 

- 271.148 

8. 	Henlaggelse til fremtidig vedligeholdelse: 
Saldo primo 	 2.000 	 1.000 
Anvendt 	 0 	 0 
Arets hen1gge1se 	 1.000 	 1.000 

2.000 Overfort resultat i alt ................................................ 	.3.000 

9. Anden ga1d: 
Moms 20.103 
Udlodning 2007 1.500 
Udlodning 2008 1.560 
Udlodning 2009 1.350 
Revision og regnskabsmssig assistance 7.000 

Anden g1d i alt ........................................................ .31.315 

10. Eventualposter: 
Eventualaktiver- og forpligtelser. 
Der er ingen kendte eventualposter. 

15 .7 15 
2.750 
2.860 

0 
7.000 

28.325 
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ERKLIERING OM ASSISTANCE AFGIVET AF UAFH}ENGIG REVISOR 

Til interessenterne i Kobenhavns Solcellelaug uS, 

Vi bar efter aftale udfłrt gennemgang af opgłrelsen af den skattepligtige indkomst for Kłbenhavns 
Solcellelaug I/S for regnskabsâret 1. januar - 31. december 2010. 

Interessentskabets ledelse har ansvaret for opgłrelsen af den skattepligtige indkomst. Vort ansvar er pa 
grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion og skatteregnskabet. 

Den udforte gennemgang 

Vi har udfort vor gennemgang i overensstemmelse med RS 2410, som finder anvendelse ved review af 
andre historiske finansielle oplysninger udfłrt af virksomhedens uathngige revisor. Et review af 
skattemssige opgłrelser omfatter forespłrgsler til primert personer med ansvar for łkonomi og 
regnskabsaflggelse, samt udfłrelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Vi har under 
vores review undersłgt sanimenhnge med àrsrapporten samt analyseret udvaigte poster i de 
skattemssige opgłrelser. Et review kan ikke sikre, at alle nłdvendige reguleringer er foretaget ved 
opgłrelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgłre, om 
skattemyndighedeme vii anlgge en anden vurdering af de udłvede skon. Omfanget af et review er 
betydeligt mindre end en revision udfłrt i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver 
derfor ikke sikkerhed for, at vi buyer bekendt med alle betydelige forhoid, som kunne afdkkes ved en 
revision. Vi har ikke udfort revision og udtrykker derfor ingen revisionskonkiusion om de 
skattemssige opgłrelser. 

!nfl Liii jnn 

Ved den udforte gennemgang er vi ikke bievet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 
konkludere, at opgorelsen af den skattepiigtige indkomst ikke er udarbejdet i overensstemmeise med god 
regnskabsskik og g1dende skatteiovgivning. 

Borup, den 3. februar 2011. 
Skovbo Revision ApS 

Per Kristiansen 
Registreret Revisor FRR 



OPGORELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST 

Pr. andel 
2010 	 (440 stk.) 

Arets resultat jf. Ærsrapporten 	 25.615 

Tilkegges 
Regnskabsmssige afskrivninger 	 66.000 

Fradrages 
Renteindtgter i łvrigt 	 - 177 

Resultat for renter og afskrivninger 91.438 208 
Renteindtgter 177 0 
Skattemssige afskrivningerjf. spec. 1 	 - 78.335 - 	178 

13.280 30 

Anvendt afunderskudsaldo 	 - 13.280 - 	30 

Skattemassigtresultat .............................................. .0 0 

SKATTEMIESSIGE AFSKRIVNINGER 

Saldoprimo 313.342 712 
Tilgang 0 0 
Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 313.342 712 

Afskrivning, 25 % - 	78.335 - 	237 

Saldo ultimo ............................................................... .235.007 713 

SKATTEMiESSIG UNDERSKUDSFREMFORSEL 

Underskudsfremforsel 2005 310.967 707 
Herafanvendt - 	13.280 - 	30 
Underskudsfremfłrsel 2006 134.905 307 
Underskudsfremfłrsel 2007 71.788 163 
Underskudsfremfłrsel 2008 23.824 54 
Underskudsfremfłrsel 2009 3.918 9 

Til disposition ............................................................ .532.122 1.210 


