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REVISION 

LEDELSESPATEGNING 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt Ærsrapporten for Kobenhavns Solcellelaug I/S for 
regnskabsÆret 1. januar - 31. december 2011. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. 

Det er vor opfattelse, at ârsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31.december 2011 samt af seiskabets aktiviteter for regnskabsâret 1. januar - 31. 
december 2011. 

Arsrapporten indstilles til godkendelse pa interessentskabsmłdet. 

Kobenhavn, den 23. januar 2012. 

Andreas Villadsen 	 Hans Christian Hansen 
formand 

Peder Vej sing Pedersen 	 Jorn Rasmussen 

Erik Christiansen 

Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa interessentskabsmodet, den / 2012. 

Dirigent 
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V REVISION 
DEN UAFH/ENGIGE RE VISORS PATEGNING 

PA ARSREGNSKABET 

Til interessenterne I Kobenhavns Solcellelaug I/S 
Vi har revideret ârsregnskabet for Kobenhavns Solcellelaug I/S for regnskabsÆret 1. januar - 31. 
december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. 
Arsregnskabet aflgges efter Ærsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for ârsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflgge et ârsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Ærsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflegge et Ærsregnskab, der giver 
et retvisende billede uden vsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 
eller feji, samt valg 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 Ærsregnskabet pa grundlag af vor revision. Vi har udfort 
vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifłlge 
dansk lovgivning. Disse standarder krver, at vi lever op til etiske krav samt p1anlgger og udfłrer 
revisionen med henblik pa at opnâ hłj grad af sikkerhed for, at ârsregnskabet ikke indeholder vesentlig 
fej linformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnÆ revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i 
ârsregnskabet. De valgte handlinger affuenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen 
for wesentlig fejlinformation i àrsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller feji. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens 
udarbejdelse og aflieggelse af et Ærsregnskab, 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 virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udłvede 
regnskabsmssige skłn er rimelige, samt en vurdering af den samlede prsentation af ârsregnskabet. 

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

Revisionen bar ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at àrsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af seiskabets aktiviteter for regnskabsÆret 1. 
januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med àrsregnskabsloven. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegłrelse i 
overensstemmelse med Ærsregnskabsloven. 
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REVISION 
DEN UAFHIENGIGE RE VISORS PATEGNING 

PA ARSREGNSKABET 

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til Ærsregnskabsloven 
gennemlst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i ti11g til den gennemforte 
revision af ârsregnskabet. 

Det er pa denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med ârsregnskabet. 

Borup, den 23. januar 2012. 
Skvbo Revision ApS 

Per Kristiansen 
Registreret Revisor 

Medlem af FSR - Danske Revisorer 
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IVREVISION 
BESTYRELSENS ARSBERETNING 

Hovedaktiviteter 
Interessentselskabets formal er at skabe elektricitet ved hj1p af solenergi og s1ge den derved 
producerede el til den hłjest opnàelige pris. 

Udvikting I aktiviteter og okonomiske forhold 
2011 har vret et godt solar ca 13 % over det normale i Kobenhavn. Kobenhavn ligger lidt over 
landsgennemsnittet. 
Taget, hvor ankegget er placeret, ejes af Kłbenhavns Ejendomme (KE). Alle solcellerne blev taget ned i 
starten af august 2011 pa grund af isolering af taget. Efter isoleringen skulle der sttes sider pa taget for 
at thekke for naboernes udsyn over et ventil1ationsan1g. JEndringer betłd at produktionsforholdene for 
so1cellean1gget yule blive yderst ringe, sâ det blev besluttet at flytte an1gget pa KE’s regning. 
KE og Solcellelauget vurderede Valbyhallens tag som egnet for en ny placering afsolcellerne. Men lige 
for solcellerne skulle settes op fandt man rÆd, sÆ det var nłdvendigt at reparere Valbyhallens tag. 
Reparationen laves hen over sommeren, og opstning af so1ce1leanhgget er udskudt til sensommeren 
2012. 
Anlgget har produceret bedre end budgetteret i 2011. 
Produktionen i 2012 forventes at blive vsentlig mindre. 

Begivenheder efter regnskabsârets afslutning 
Der er ikke efter ledelsens skłn indtruffet hende1ser efter statusdagen af wesentlig betydning for den 
łkonomiske stilling pr. 31. december 2011. 

Ej erforhold 
Virksomhedens driftsform er et uS, hvori der indgâr 66 interessenter. 

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



1 . 
REVISION 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Arsrapporten for Kobenhavns Soicelielaug uS, Njalsgade for 2011 er aflagt i overensstemmelse med 
ârsregnskabslovens bestemmelser for kiasse A-virksomheder. 

Anvendt regnskabspraksis er undret i forhold til sidste dr. 

Generelt om indregning og mating 
I resultatopgłrelsen indregnes indtegter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 
de belłb, der vedrłrer regnskabsâret. Verdireguieringer af finansielle aktiver og forpligteiser indregnes i 
resultatopgłrelsen som finansielle indtgter eller finansielle omkostninger. 

Aktiver indregnes i balancen, nâr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii tiiflyde 
interessentskabet, og aktivets vrdi kan males ptiideiigt. 

Forpligteiser indregnes i balancen, nÆr interessentskabet som fłige af en tidligere begivenhed har en 
retlig elier faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige łkonomiske fordele vii fragâ 
interessentskabet, og forpligtelsens vrdi kan males pàlideligt.. 

Ved fłrste indregning males aktiver og forpiigtelser til kostpris. Efterfłigende males aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkeit regnskabspost nedenfor. 

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

Materielle an1agsaktiver 
Solcelieanlg màies tii anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Der foretages lineere afskrivninger baseret pa en vurdering af aktivemes forventede brugstider: 

Solcel1eanlg 	 20 hr 

Periodeafransningsposter 
Periodeafgnensningsposter indregnet under aktiver omfatter affioldte omkostninger vedrłrende 
efterfłlgende regnskabsÆr. 

G21dsforp1igte1ser 
Gld i łvrigt er malt til amortiseret kostpris svarende tii nominei vrdi 

Skat 
Der pâhviler ikke interessentskabet skat, idet eventuelle skatter pÆhviler de enkelte interessenter i 
forhoid til deres ideelle ejerandel. 
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1* REVISION 
RESULTATOPGØRELSE 

2011 
	

2010 
Note 

1 
2 

Elsaig 
Andre indtgter 

Bruttoresultati alt ..................................................... 

Drift og vedligeholdelse 
Administrationsomkostninger 
Afskrivninger 

Resultatfor finansielle poster .................................. 

101.052 

101.052 

- 	7.368 
- 	8.320 
- 66.000 

19.364 

104.800 
4.988 

109.788 

9.231 
9.119 

25.438 

177 
- 	0 

25.615 

Andre renteindtgter og lignende indtgter 	 296 
Renteudgifter og lignende omkostninger 	 0 

ARETS RESULTAT ................................................. 	.19.660 

Resultatdisponering. 
Arets resultat 	 19.660 
Herafhenheggelse til reparation og vedligeholdelse 	- 	1.000 

Overfort til fri egenkapital ....................................... 	.18.660 

Udlodning til interessenter: 
Overfłrt til egenkapital 
Arets afskrivninger 

25.615 

24.615 

18.660 
	

24.615 

90.615 

:f:JIIIII 

88.000 

Til disposition ............................................................ 	.84.660 

Udlodning: 
Bestyrelsens forsiag til udlodning 	 88.000 

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

2011 	 2010 
Note 

AKTIVER 

ANL/EGSAKTIVER 

Materielle anhegsaktiver 
So1ce11ean1g 	 912.896 	978.896 

Materielle ankgsaktiver I alt ..................................912.896 	978.896 

Anlagsaktiver I alt....................................................912.896 	978.896 

OMS/ETNINGSAKTIVER 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender 	 0 	 321 

Tilgodehavender I alt................................................ 0 	 321 

wi 	Likvide beholdninger ................................................ 	113.466 	128.763 

Omsi.etningsaktiver i alt...........................................113.466 	129.084 

AKTIVER I ALT ...................................................... 	.1.026.362 	1.107.980 
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REVISION 
BALANCE PR. 31. DECEMBER 

Note 
PASS! VER 

EGENKAPITAL 
6. Indbetalinger andele 1.320.000 
7. Overfłrt resultat - 	403.873 

Egenkapital i alt ........................................................ 916.127 

HENSJETTELSER 
8. Hensette1se til fremtidig vedligeholdelse 4.000 

HensettelserI alt ....................................................... 4.000 

GELD 

KORTFRISTET GIELD 
Skyldig udlodning 88.000 
Leverandłrer af varer og tjenesteydelser 7.000 

9. Andenge1d 11.235 

Kortfristet geld i alt ................................................. 106.235 

Geld i alt.................................................................... 106.235 

PASS! VER I ALT ..................................................... 	.1.026.362 

10. Eventualposter 

2010 

1.320.000 
- 334.533 

985.467 

3.000 

3.000 

N:: lic 
0 111 

119.513 

119.513 

1.107.980 



IV REVISION REVISION 
NOTER TIL ARSREGNSKABET 

2011 2010 

1. Drift og vedligeholdelse: 
Elforbrug 560 829 
Forsikring 6.808 7.330 
Diverse kłb 0 1.072 

Drift og vedligeholdelse i alt ..................................... .7.368 9.231 

2. Administrationsomkostninger: 
EDB-udgifter 142 192 
Korsel og parkering 184 943 
Kontingenter 400 400 
Porto og gebyrer 155 80 
Młder 880 993 
Gayer og blomster 0 219 
Revision, udarbejdelse af àrsrapport 6.559 6.292 

Administrationsomkostninger I alt .......................... 8.320 9.119 

3. Anlagsaktiver: 
So1ce11ean1ag 
Anskaffelsessum primo 1.320.000 1.320.000 
Tilgang i âret 0 0 

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

Afskrivninger primo 341.104 275.105 
Arets afskrivninger 66.000 66.000 

Afskrivninger I alt ..................................................... 407.104 341.104 

Bogfort vardi ultimo ................................................. 912.896 978.896 

4. Tilgodehavender: 
Tilgodehavende elsalg 	 0 	 321 
Forudbetalt forsikring 	 0 	 0 

Tilgodehavenderi alt ................................................ 	.0 	 321 



V- REVISION 

NOTER TIL ARSREGNSKABET 

2011 2010 

5. Likvide behoidninger: 
Danske Bank nr. 3001567926 113.466 128.763 

Likvide beholdninger i alt ........................................ .113.466 128.763 

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

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

7. Overfort resultat: 
Saldoprimo - 	334.533 - 	271.148 
Overfłrt af ärets resultat, j 	resultatdisponeringen 18.660 24.615 
Udlodning til interessenterne - 	88.000 - 	88.000 

Overfort resultat i alt ................................................ .- 	403.873 - 	334.533 

8. Henlagge1se til fremtidig vedligeholdelse: 
Saldo primo 3.000 2.000 
Anvendt 0 0 
Arets henlgge1se 1.000 1.000 

Overfort resultat I alt ................................................ .4.000 3.000 

9. Anden gld: 
Moms 11.235 20.103 
Udlodning 2007 0 1.500 
Udlodning 2008 0 1.560 
Udlodning 2009 0 1.350 

Anden gld i alt ........................................................ .11.235 24.513 

10. Eventualposter: 
Eventualaktiver- og forpligtelser. 
Der er ingen kendte eventualposter. 
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IVREVISION 
ERKLIERING OM ASSISTANCE AFGI VET AF UAFHIENGIG REVISOR 

Til interessenterne i Kobenhavns Solcellelaug uS, 

Vi har efter afiale udfort gennemgang af opgłrelsen af den skattepligtige indkomst for Kłbenhavns 
Solcellelaug I/S for regnskabsàret 1. januar - 31. december 2011. 

Interessentskabets ledelse har ansvaret for opgorelsen af den skattepiigtige indkomst. Vort ansvar er pa 
grundiag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion og skatteregnskabet. 

Den udfłrte gennemgang 

Vi har udfort vor gennemgang i overensstemmelse med RS 2410, som finder anvendelse ved review af 
andre historiske finansielle oplysninger udfłrt af virksomhedens uathengige revisor. Et review af 
skattemssige opgłrelser omfatter foresporgsler til primrt personer med ansvar for łkonomi og 
regnskabsaflegge1se, samt udforeise af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Vi har under 
vores review undersłgt sammenhnge med Ærsrapporten saint analyseret udvaigte poster i de 
skattemssige opgłreiser. Et review kan ikke sikre, at alle nłdvendige reguieringer er foretaget ved 
opgłrelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgłre, om 
skattemyndighederne vii anl2egge en anden vurdering af de udłvede skłn. Omfanget af et reviewer 
betydeiigt mindre end en revision udfort i overensstemmeise 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. 

Konklusion 

Ved den udfłrte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os aniedning til at 
konkiudere, at opgłrelsen af den skattepligtige indkomst ikke er udarbejdet i overensstemmeise med god 
regnskabsskik og g1dende skatteiovgivning. 

Borup, den 23. februar 2012. 
Sk vbo Revision ApS 

Per Kristiansen 
Registreret Revisor 

Mediem af FSR - Danske Revisorer 



IVREVISION 
OPGORELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST 

Pr. andel 
2011 	 (440 stk.) 

Arets resultat jf. Ærsrapporten 	 19.660 

Tilkegges 
Regnskabsmssige afskrivninger 	 66.000 

Fradrages 
Renteindtegter i łvrigt 	 - 296 

Resultat for renter og afskrivninger 85.3 64 194 
Renteindtgter 296 0 
Skattemssige afskrivningerjf. spec. 1 	 - 58.752 - 	134 

26.908 61 

Anvendt afunderskudsaldo 	 - 26.908 61 

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

SKATTEMIESSIGE AFSKRIVNINGER 

Saldoprimo 235.007 534 
Tilgang 0 0 
Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 235.007 534 

Afskrivning, 25 % - 	58.752 - 	134 

Saldo ultimo ............................................................... .176.255 400 

SKATTEMJESSIG UNDERSKUDSFREMFØRSEL 

Underskudsfremforsel 2005 310.967 707 
Heraf anvendt 2010 - 	13.280 - 	30 
Herafanvendt2011 - 	26.908 - 	61 
Underskudsfremforsel 2006 134.905 307 
Underskudsfremfłrsel 2007 71.788 163 
Underskudsfremfłrsel 2008 23.824 54 
Underskudsfremfłrsel 2009 3.918 9 

Til disposition ............................................................ .505.214 1.149 
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