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LEDELSESPATEGNING 	 - 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt Ærsrapporten for Kobenhavns Solcellelaug US, Vigerslev 
afdeling 1 for regnskabsâret 1. j anuar - 31. december 2012. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. 

Det er vor opfattelse, at Ærsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31.december 2012 samt af seiskabets aktiviteter for regnskabsàret 1. januar - 31. 
december 2012. 

Arsrapporten indstilles til godkendelse pa intere 

In 

Kobenhavn, den 11. februar 2013. 

- 

Andreas Villadsen 
formand 

Peder Vej sing Pedersen 

I2f1K 1111stIaI1sei! 

Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa interessentskabsmłdet, den 
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DEN UAFHIENGIGE RE VISORS PATEGNING 
PA ARSREGNSKABET 

y1 
I 

Til interessenterne j Kobenhavns Solcellelaug I/Sq Viers1ev afdeling 1. 
Vi har revideret ârsregnskabet for Kłbenhavns Solcellelaug [IS, Vigerslev afdeling 1 for regnskabsÆret 
2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance og noter. Arsregnskabet 
aflgges efter ârsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for Ærsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflgge et àrsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med ârsregnskabsloven. 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 vsent1ig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 
eller fejl, saint vaig og anvendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis og udovelse af 
regnskabsmssige skłn, 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 har 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 plan1gger og udforer 
revisionen med henblik pa at opnâ hoj grad af sikkerhed for, at ârsregnskabet ikke indeholder vsent1ig 
fej linformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnâ revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i 
ârsregnskabet. De valgte handlinger athnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen 
for vsent1ig fejlinformation i àrsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens 
udarbejdelse og aflggelse 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, saint en vurdering af den samlede presentation af ârsregnskabet. 

Det er vor opfattelse, at det opnÆede revisionsbevis er ti1strekkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 

Revisionen har 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 2012 saint af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsâret 1. 
januar - 31. december 2012 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 ârsregnskabsloven 
gennem1st ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i ti11g til den gennemforte 
revision af Ærsregnskabet. 

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

IL, 
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BESTYRELSENS ARSBERETNING 

XOVBO 
REVISION 

Hovedaktiviteter 
Interessentskabets formal er at skabe elektricitet ved hjlp af solenergi og s1ge den derved 
producerede el til den hłjest opnÆelige pris. 

Udvikling I aktiviteter og okonomiske forhold 
2012 har vret et normalt solar i Kobenhavn. 
Anhegget har produceret ca. 3 % bedre end budgettet. 

Begivenheder efter regnskabsärets afslutning 
Der er ikke efter ledelsens skon indtruffet hndelser efter statusdagen af vesentlig betydning for den 
okonomiske stilling pr. 31. december 2012. 

wrn 

Ejerforhold 
Virksomhedens driftsform er et uS, hvori der indgâr 27 interessenter. 

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



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
C  ;KOVBO 

REVISION 
1 

Arsrapporten for Kłbenhavns Soicellelaug uS, Vigerslev afdeling 1 for 2012 er aflagt i overens-
stemmelse med ârsregnskabslovens bestemmelser for kiasse A-virksomheder. 

Anvendt regnskabspraksis er undret i forhold til sidste Ær. 

Generelt om indregning og mating 
I resuitatopgorelsen indregnes indtgter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 
de belob, der vedrłrer regnskabsÆret. Vrdiregu1eringer af finansielle aktiver og forpiigteiser indregnes i 
resultatopgłrelsen som finansielle indtgter eller finansielle omkostninger. 

Aktiver indregnes i baiancen, nàr det er sandsynligt, at fremtidige łkonomiske fordele vii tilflyde 
interessentskabet, og aktivets vrdi kan males pàiideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nâr interessentskabet som fłlge af en tidligere begivenhed har en 
retlig eller faktisk forpligteise, og det er sandsynligt, at fremtidige łkonomiske fordele vii fragà 
interessentskabet, og forpiigtelsens vrdi kan males pÆlideligt. 

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

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

Materielle ankegsaktiver 
So1cel1eanhg males til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

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

So1ceiieanlg 
	

17,5 àr 

Periodeafgrarnsningsposter 
Periodeafgnensningsposter indregnet under aktiver omfatter afhoidte omkostninger vedrorende 
efterfłigende regnskabsâr. 

G21dsforp1igteIser 
Ge1d i łvrigt er malt til amortiseret kostpris svarende til nominel verdi 

Skat 
Der pÆhviler ikke interessentskabet skat, idet eventuelie skatter pÆhviler de enkeite interessenter i 
forhold til deres ideelie ejerandel. 



Note 

Elsaig 

Bruttoresultat i alt..................................................... 

1. Drift og vedligeholdelse 
2. Administrationsomkostninger 
4. 	Afskrivninger 

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

50.528 

50.528 

4.691 
- 	7,312 
- 	24.000 

14.525 

RESULTATOPGORELSE 

fP � KOVBO 
J REVISION 

2011 

52.737 

52.737 

- 	5.657 
- 	7.848 
- 	24.000 

15.322 

Andre renteindtgter og lignende indtgter 
	

107 
Renteudgifter og lignende omkostninger 	 - 	0 

ARETs RESULTAT ................................................. 	.14.525 
	

15.429 

Udlodning til interessenter: 

Udlodning: 

Bestyrelsens forsiag til udlodning 	 36.960 
	

40.040 

Udlodningfor ªret ..................................................... 36.960 
	

40.040 

ii 



345.117 

AKTIVER 

ANL/EGSAKTIVER 

Materielle anlagsaktiver 
So1ce11ean1g 264.000 288.000 

Materielle an1agsaktiver I alt .................................. 264.000 288.000 

Anlagsaktiver i alt .................................................... .264.000 288.000 

OMSIETNINGSAKTIVER 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender 3.256 2.776 

Tilgodehavender i alt ................................................ . 3.256 2.776 

Likvkle behoidninger ................................................ 50.989 54.341 

Omsatningsaktiver I alt ........................................... . 54.245 57.117 

I 
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Note 
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Note 

EGENKAPITAL 
6. Indbetalinger andele 420.122 420.122 
7. Overfort resultat 	 - 154.794 - 	131.859 

Egenkapital i alt ........................................................ 265.328 288.263 

HENS1’ETTELSER 
8. Hensette1se til fremtidig vedligeholdelse 2.500 2.000 

Hensttelser i alt ....................................................... 2.500 2.000 

GJ?ELD 

KORTFRISTET GJELD 
Skyldig udlodning 36.960 40.040 	U’ 

Leverandorer af varer og tjenesteydelser 7.000 7.000 
Moms 6.457 7.814 

Kortfristet gold i alt ................................................. 50.417 54.854 

Ga1d I alt.................................................................... 50.417 
	

54.854 

PASS! VER I ALT ..................................................... 318.245 
	

345.117 

9. Eventualposter 
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2012 2011 

Drift og vedligeholdelse: 
Elforbrug 	 771 

	
770 

Forsikring 	 3.920 
	

4.797 

Drift og vedligeholdelse I alt ..................................... 	.4.691 
	

5.567 

2. 	Administrationsomkostninger: 
EDB-udgifter 50 71 
Młdeudgifter, restauration 0 525 
Gayer og blomster 0 0 
Kontingenter 200 200 
Porto og gebyrer - 	16 30 
Revision, udarbejdelse afÆrsrapport m.v. 7.078 7.022 

Administrationsomkostninger I alt .......................... 7.312 7.848 

3. Ankgsaktiver: 	 Moon 

Anskaffelsessum primo 420.000 420.000 
Tilgang i âret 0 0 

Anskaffelsessum i alt ................................................ 420.000 420.000 

Afskrivninger primo 132.000 108.000 
Arets afskrivninger 24.000 24.000 

Afskrivninger i alt ..................................................... 156.000 132.000 

Bogfort vardi ultimo ................................................ .264.000 288.000 

4. Tilgodehavender: 
Periodeafgrnsning 3.029 2.157 
Tilgodehavende elsaig 227 619 

Tilgodehavender i alt ................................................ .3.256 2.776 

5. Likvide behoidninger: 
Danske Bank nr. 4183044230 50.989 54.341 

Likvide behoidninger i alt ........................................ .50.989 54.341 

WOO 
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2012 2011 

6. Indbetalinger andele: 
Saldo primo 	 420.122 
Indskudt i âret 	 0 

Indbetalinger andele i alt ......................................... 	.420.122 

7. Overfort resultat: 
Saldoprimo 	 - 131.859 
Overfłrt af ârets resultat, jf. resultatdisponeringen 	14.025 
Udlodning til interessenterne 	 - 	36.960 

Overfort resultat I alt ................................................ - 	154.794 

8. Henlaggelse til fremtidig vedligeholdelse: 
Saldo primo 	 2.000 
Anvendt 	 0 
Arets hen1gge1se 	 500 

Overfort resultat i alt ................................................ 	.2.500 

420.122 

420.122 

- 106.748 
14.929 

- 	40.040 

- 131.859 

1.500 
0 

500 

2.000 

9. 	Eventualposter: 
Eventualaktiver- og forpligtelser 
Der er ingen kendte eventualposter. 
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ERKLIERING OM ASSISTANCE AFGI VET AF UAFH}ENGIG REVISOR 

Til interessenterne I Kobenhavns Solcellelaug ItS, Vigerslev afdeling 1. 

Vi har efler aftale udfłrt gennemgang af opgłrelsen af den skattepligtige indkomst for Kobenhavns 
Solcellelaug US, Vigerslev afdeling 1 for regnskabsâret 2012. 

Interessentskabets ledelse har ansvaret for opgorelsen af den skattepligtige indkomst. Vort ansvar er pa 
grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konkiusion 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 primrt personer med ansvar for łkonomi og 
regnskabsaflgge1se, samt udforelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Vi har under 
vores review undersłgt sammenhnge med àrsrapporten saint 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 afgore, om 
skattemyndighederne vii an1gge en anden vurdering af de udovede 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 forhold, som kunne afdkkes ved en 
revision. Vi har ikke udfłrt revision og udtrykker derfor ingen revisionskonkiusion om de 
skattemssige opgłrelser. 

knn id ii it -in 

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

Borup, den 11.februar 2013 
Skovbo Revision ApS 

Per Kristiansen 
Registreret Revisor 

Medlem af FSR - Danske Revisorer 



OPGORELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST 

Pr. andel 
2012 	 (154 stk.) 

Arets resultatjf. ârsrapporten 	 14.525 

Ti11agges 
Regnskabsmssige afskrivninger 24.000 

Fradrages 
Renteindtgter i łvrigt 0 

Resultat for renter og afskrivninger 38.525 250 
Renteindtgter 0 0 
Skattemssige afskrivningerjf. spec. 1 	 - 18.688 - 	121 

19.837 129 

Overfłrt underskudssaldo 	 - 19.837 - 	129 

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

SKATTEMIESSIGE AFSKRIVNINGER 

Saldoprimo 74.751 485 
Tilgang 0 0 
Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 74.751 485 

Afskrivning, 25 % 	 - 18.688 - 	121 

Saldoultimo ............................................................... .56.063 364 

SKATTEMIESSIG UNDERSKUDSFREMFØRSEL 

Underskudsfremfłrsel, 2006 83.886 544 
Heraf anvendt 2010 - 	392 - 	2 
Heraf anvendt 2011 - 	14.512 - 	94 
Heraf anvendt 2012 - 	19.837 - 	129 
Underskudsfremforsel, 2007 42.174 274 
Underskudsfremforsel, 2008 15.698 102 
Underskudsfremforsel, 2009 2.194 14 

Til disposition ............................................................ .109.211 709 
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