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DEN UAFHIENGIGE RE VISORS PATE GNING 
PA ARSREGNSKABET 

Ti! interessenterne i Kobenhavns SolceIlelau2 I/S 
Vi bar revideret àrsregnskabet for Kłbenhavns Solcellelaug FS for regnskabsªret 1. januar - 31. 
december 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance og noter. 
Arsregnskabet affiegges efter àrsregnskabsloven. 

Lede!sens ansvar for ârsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflegge et Ærsregnskab, 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 aflgge et Ærsregnskab, der giver 
et retvisende billede uden vsentlig fej linformation, uanset om fej linformationen skyldes besvigelser 
eller fejl, saint 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 ârsregnskabet pa grundlag af vor revision. Vi bar udfłrt 
vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge 
dansk lovgivning. Disse standarder krver, at vi lever op til etiske krav saint planlgger og udfłrer 
revisionen med henblik pd at opnA hłj grad af sikkerhed for, at Arsregnskabet ikke indeholder vsentlig 
fej linformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnA revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfłrt i 
Arsregnskabet. De valgte handlinger affinger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen 
for vesentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens 
udarbejdelse og aflggelse af et Arsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik pd at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, 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, saint en vurdering af den samlede pnesentation af Arsregnskabet. 

Det er vor opfattelse, at det opnAede revisionsbevis er tilstnekkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 

Revisionen bar ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2014 saint af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsAret 1. 
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegłrelse i 
overensstemmelse med Arsregnskabsloven. 



DEN UAFH/ENGIGE RE VISORS PATEGNING 
PA ARSREGNSKABET 

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

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

Borup, den 3. februar 2015 
Skovbo Revision ApS 

Per Kristiansen 
Registreret Revisor 

Medlem afFSR - Danske Revisorer 



BESTYRELSENS ARSBERETNING 

Hovedaktiviteter 
lnteressentselskabets formal er at skabe elektricitet ved hj1p af solenergi og s1ge den derved 
producerede el til den hojest opnÆelige pris. 

Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold 
Der blev registreret 1.727 soiskinstimer over Danmark 12014, 16% over normalen (1961-90). Men 
sammenlignet med 10 ªrs dekade-normal (2001-2010) har solen skinnet 1% under gennemsnittet. 
Ca 55% af solcellerne er placeret pa Valbyhallens tag da taget efter ombygning kun kan bre dette. I 
januar meddelte Kobenhavns Ejendomme at de alligevel ikke yule vre med til at dele udgifterne og 
hegge alle solceller op med en ny montering. 
Anhegget har produceret 3,5% lavere end budgetteret i 2014, hovedsagelig pga. en odelagt gruppe der 
forst blev repareret i juli. Anhegget blev serviceret og efterspendt i 2014. 

Begivenheder efter regnskabsªrets afslutning 
Der er ikke efter ledelsens skłn indtruffet andre hnde1ser efter statusdagen af vsent1ig betydning for 
den łkonomiske stilling per 31 december 2014 

Ej erforhold 
Virksomhedens driftsform er et FS, hvori der indgÆr 66 interessenter. 

Fremtiden 
Der arbejdes stadig pa at fâ alle solceller sat op, enten med et andet monterings system eller de resterende 
solceller pa et andet tag. Anhegget vii blive serviceret med faste intervaller. 



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Arsrapporten for Kłbenhavns Solcellelaug US for 2014 er aflagt i overensstemmelse med 
àrsregnskabslovens bestemmelser for kiasse A-virksomheder. 

Anvendt regnskabspraksis er undret i forhold til sidste Ær. 

Generelt om indregnin2 og mâling 
I resultatopgorelsen indregnes indtgter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 
de belob, der vedrłrer regnskabsâret. Vrdiregu1eringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i 
resultatopgłrelsen som finansielle indtegter eller finansielle omkostninger. 

Aktiver indregnes i balancen, nªr det er sandsynligt, at fremtidige łkonomiske fordele vii tilflyde 
interessentskabet, og aktivets verdi kan males pàlideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nÆr interessentskabet som fłlge af en tidligere begivenhed bar en 
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsyniigt, at fremtidige łkonomiske fordele vii fragª 
interessentskabet, og forpligtelsens verdi kan males pàlideligt.. 

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

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

Materielle an1agsaktiver 
Solcelleanig males til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

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

So1celleanlg 	 20 ªr 

Periodeafgrnsningsposter 
Periodeafgrnsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrłrende 
efterfłlgende regnskabsÆr. 

Ga1dsforpIi2te1ser 
Geld i łvrigt er malt til amortiseret kostpris svarende til nominel vrdi 

Skat 
Der pâhviler ikke interessentskabet skat, idet eventuelle skatter pªhviler de enkelte interessenter i 
forhold til deres ideelle ejerandel. 



RESULTATOPGORELSE 

2014 	 2013 
Note 

Elsaig 	 67.454 	 76.888 

Bruttoresultat i alt.....................................................67.454 	 76.888 

1. Drift og vedligeholdelse 	 - 	10.301 	- 	9.230 
2. Administrationsomkostninger 	 - 	6.051 	- 	7.099 

Afskrivninger 	 - 	66.000 	- 	66.000 

Resultat for finansielle poster .................................. - 	14.898 	- 	5.441 

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

ARETS RESULTAT ................................................. - 	14.898 	- 5.441 

Resultatdisponering. 
Arets resultat 	 - 	14.898 	- 	5.441 
Heraf henheggelse til reparation og vedligeholdelse 	- 	1.000 	- 	1.000 

Overfort til fri egenkapital ....................................... - 	-15.898 	- 6.441 

Udlodning til interessenter: 
Overfłrt til egenkapital 	 - 	15.898 	- 	6.441 
Arets afskrivninger 	 66.000 	 66.000 

Ti! disposition ............................................................ 	.50.102 	 59.559 

Udlodning: 
Bestyrelsens forsiag til udlodning 	 48.400 	 0 

Udlodningfor äret ..................................................... 48.400 	 0 
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Note 

3. 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 

2014 

AKTIVER 

ANLJEGSAKTIVER 

Materielle anlagsaktiver 
So1ce11ean1g 	 780.896 

Materielle anhgsaktiver i alt ..................................780.896 

Anlagsaktiver i alt.................................................... 780.896 

2013 

846.896 

846.896 

846.896 

OMSIETNINGSAKTIVER 

Tilgodehavender 
ru 	Tilgodehavender 	 514 

	
530 

Tilgodehavender i alt ................................................ 514 
	

530 

5. 	Likvide beholdninger ................................................165.986 
	

122.219 

Omstningsaktiver i alt........................................... 166.500 
	

122.749 

AKTIVER I ALT ...................................................... 947.396 
	

969.645 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 

2014 2013 
Note 

PASS! VER 

EGENKAPITAL 
6. Indbetalinger andele 1.320.000 1.320.000 
7. Overfort resultat - 	440.467 - 	376.169 

Egenkapital i alt ........................................................ 879.533 943.831 

HENSIETTELSER 
8. Hensette1se til fremtidig vedligeholdelse 7.000 6.000 

Hensittelser i alt ....................................................... 7.000 6.000 

GIELD 

KORTFRLSTET GIELD 
Skyldig udlodning 48.400 0 
Leverandłrer af varer og tjenesteydelser 7.000 7.000 

9. Andeng1d 5.463 12.814 

Kortfristet ga1d i alt ................................................. 48.863 19.814 

Geld i alt .................................................................... 48.863 19.814 

PASS! VER I ALT ..................................................... .947.396 969.645 

10. Eventualposter 

9 



NOTER TIL ARSREGNSKABET 

2014 2013 

1. Drift og vedligeholdelse: 
Elforbrug 1.266 2.095 
Selvrisiko, stormskade 1.900 0 
Forsikring 7.135 7.135 

Drift og vedligeholdelse i alt ..................................... .10.301 9.230 

2. Admiiiistrationsomkostninger: 
EDB-udgifter 99 99 
Kontingenter 667 667 
Moder 431 0 
Revision, udarbejdelse afàrsrapport 4.854 6.333 
Diverse 0 0 

Administrationsomkostninger i alt .......................... 6.051 7.099 

3. Ankegsaktiver: 
Solcelleanhg 
Anskaffelsessum primo 1.320.000 1.320.000 
Tilgang i Æret 0 0 

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

Afskrivninger primo 473.104 407.104 
Arets afskrivninger 66.000 66.000 

Afskrivninger i alt ..................................................... 539.104 473.104 

Bogfort vardi ultimo ................................................. 780.896 846.896 

4. Tilgodehavender: 
Tilgodehavende elsalg 514 530 
Forudbetalt kontingent 0 0 

Tilgodehavender i alt ................................................ .514 530 
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NOTER TIL ARSREGNSKABET 

2014 	 2013 

5. Likvide beholdninger: 
Danske Bank nr. 3001567926 	 165.986 	 122.219 

Likvide behoidninger i alt ........................................ 	.165.986 	122.219 

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 	 - 376.169 	- 369.728 
Overfort af Ærets resultat, jf. resultatdisponeringen 	- 	15.898 	- 	6.441 
Udlodning til interessenterne 	 - 	48.400 	- 	0 

Overfort resultat i alt ................................................ - 	440.467 	- 	376.169 

8. Henlaggelse til fremtidig vedligeholdelse: 
Saldo primo 	 6.000 	 5.000 
Anvendt 	 0 	 0 
Arets hen1gge1se 	 1.000 	 1.000 

Overfort resultat i alt ................................................ 	.7.000 	 6.000 

9. Anden geld: 
Skyldige omkostninger 	 0 	 1.200 
Moms 	 5.463 	 11.614 

Anden gld i alt ........................................................ 	.5.463 	 12.814 

10. Eventualposter: 
Eventualaktiver- og forpligtelser. 
Der er ingen kendte eventualposter. 
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ERKL JZERING OM ASSISTANCE AFGIVET AF UAFHANGIG REVISOR 

Ti! interessenterne i Kobenhavns So1ce11e1au I/S. 

Vi har efter aftale udfort gennemgang af opgłrelsen af den skattepligtige indkomst for Kłbenhavns 
Solcellelaug FS for regnskabsªret 1. j anuar - 31. december 2014. 

Jnteressentskabets ledelse bar ansvaret for opgłrelsen af den skattepligtige indkomst. Vort ansvar er pa 
grundlag afvor gennemgang at udtrykke en konklusion og skatteregnskabet. 

Den udforte gennemgang 

Vi har udfłrt vor gennemgang i overensstemmelse med RS 2410, som finder anvendelse ved review af 
andre historiske finansielle oplysninger udfłrt af virksomhedens ua1hengige revisor. Et review af 
skattemessige opgłrelser omfatter forespłrgsler til primert personer med ansvar for łkonomi og 
regnskabsaflgge1se, samt udfłrelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Vi bar under 
vores review undersłgt sammenhnge med ârsrapporten samt analyseret udvalgte 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 
skattemyndighederne vii anl2egge en anden vurdering af de udłvede skłn. 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 udfłrt revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de 
skattemssige opgłreiser. 

knn Liii inn 

Ved den udfłrte gennemgang er vi ikke bievet bekendt med forhoid, der giver os anledning til at 
konkiudere, at opgłreisen af den skattepiigtige indkomst ikke er udarbejdet i overensstemmeise med god 
regnskabsskik og gidende skatteiovgivning. 

Borup.1.den 3. februar 2015 
Sko7bo Revision ApS 

Per Kristiansen 
Registreret Revisor 

Medlem af FSR - Danske Revisorer 



OPGORELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST 

Pr. andel 
2014 	 (440 stk.) 

Arets resultat jf. ârsrapporten 	 - 	14.898 

Ti1hgges 
Regnskabsmessige afskrivninger 	 66.000 

Fradrages 
Renteindtegter i ovrigt 	 - 	0 

Resultat for renter og afskrivninger 	 51.102 	 116 
Renteindtegter 	 0 	 0 
Skattemessige afskrivningerjf. spec. 1 	 -24.786 	- 	56 

	

26.316 	 60 

Anvendt afunderskudsaldo 	 - 	26.316 	- 	60 

Skattemessigtresultat .............................................. 	.0 	 0 

SKATTEMJESSIGE AFSKRIVNINGER 

Saldoprimo 99.143 225 
Tilgang 0 0 
Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 99.143 225 

Afskrivning, 25 % 	 - 24.786 - 	56 

Saldo ultimo ............................................................... .74.357 169 

SKATTEM/ESSIG UNDERSKUDSFREMFORSEL 

Underskudsfremfłrsel 2005 310.967 707 
Heraf anvendt 2010 - 	13.280 - 	30 
Heraf anvendt 2011 - 	26.908 - 	61 
Herafanvendt20l3 - 	27.511 - 	63 
Heraf anvendt 2014 - 	26.316 - 	60 
Underskudsfremfłrsel 2006 134.905 307 
Underskudsfremfłrsel 2007 71.788 163 
Underskudsfremfłrsel 2008 23.824 54 
Underskudsfremfłrsel 2009 3.918 9 
Underskudsfremfłrsel 2012 8.916 20 

Til disposition ............................................................ .460.303 1.046 
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