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LEDELSESPATEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt rsrapporten for Kłbenhavns Solcellelaug uS, Vigerslev afdeling 1 for
regnskabsret 1. januar - 31. december 2010.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmssig, og efter vor opfattelse giver rsrapporten et
retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af Ærets resultat.
Arsrapporten indstilles til godkendelse

pa interessentskabsmodet.

Kobenhavn, den 3. februar 2011.

Andreas Villadsen
formand

Hans Christian Hansen

Peder Vej sing Pedersen

Jłrn Rasmussen

Erik Christiansen

Arsrapporten er fremlagt og godkendt

pa interessentskabsmłdet, den

Dirigent
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I

2011.

DEN UAFHIENGIGE RE VISORS PATEGNING
Til interessenterne I Kobenhavns Solcellelaug uS, Vigerslev afdelin2 1.
Vi bar revideret Ærsrapporten for Kobenhavns Solcellelaug uS, Vigerslev afdeling 1 for 2010,
omfattende ledelsesptegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance
og noter. Arsrapporten af1gges efter Ærsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for Ærsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflgge en rsrapport, 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 af rsrapport, der giver et
retvisende billede uden vesentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller
feji, samt valg og anvendelse af en hensigtsmssig regnskabspraksis og udłvelse af regnskabsmssige
skon, som er rimelige efler omstndighederne.
Revisors ansvar og den udforte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om rsrapporten pa grundlag af vor revision. Vi har udfort vor
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krver, at vi lever op til
etiske krav samt planlgger og udfłrer revisionen med henblik pa at opn hłj grad af sikkerhed for, at
Ærsrapporten ikke indeholder vsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnÆ revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i
ªrsrapporten. De valgte handlinger athnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for
vsentlig fejlinformation i rsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for seiskabets udarbejdelse og
aflggelse 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 udłvede
regnskabsmssige skłn er rimelige samt en vurdering af den samlede prsentation af Ærsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at rsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsÆret 1.
januar 2010 - 31. december 2010 i overensstemmelse med Ærsregnskabsloven.

Borup, den 3. februar 2011.
Sko o Revision ApS

Per Kristiansen
Registreret Revisor FRR

BESTYRELSENS ARSBERETNING
Hovedaktiviteter
Interessentskabets formal er at skabe elektricitet ved hje1p af solenergi og slge den derved
producerede el til den hłjest opnelige pris.
Udvikling I aktiviteter og okonomiske forhold
2010 har vret et solar 4% over det normale i Kobenhavn, hvilket ikke afspejles i Ærsresultatet, som er
Iidt dÆrligere end budgettet.
Bestyrelsen vil foranledige en gennemgang af anlgget, for at sikre det kłrer optimalt.
Anlgget vii blive serviceret med faste intervalier.
Begivenheder efter regnskabsrets afslutning
Der er ikke efter ledelsens skłn indtruffet hnde1ser efter statusdagen af vsentlig betydning for den
okonomiske stilling pr. 31. december 2010.
Ejerforhold
Virksomhedens driftsform er et IfS, hvori der indgÆr 27 interessenter.
Fremtiden
Der vii fortsat blive arbejdet pa ensartede regler for vind- og solceilelaug.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Arsrapporten for Kłbenhavns Solcellelaug ItS, Vigerslev afdeling 1 for 2010 er aflagt i overensstemmelse med Ærsregnskabslovens bestemmelser for kiasse A-virksomheder.

Generelt om indregning og mling
I resultatopgłrelsen indregnes indtgter i takt mcd, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med
de belłb, der vedrłrer regnskabsret. Vrdiregu1eringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i
resultatopgłrelsen som finansielle indtgter eller finansielle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, nÆr det er sandsynligt, at fremtidige łkonomiske fordele vii tilflyde
interessentskabet, og aktivets vrdi kan males plideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, nÆr interessentskabet som folge af en tidligere begivenhed bar en
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii frag
interessentskabet, og forpligtelsens verdi kan males pÆlideligt.
Ved fłrste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfłlgende males aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og mling ma tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
rsregnskabet aflgges og som be- og afkrfter forhold, der eksisterede pa balancedagen.

Materielle an1agsaktiver
So1ceilean1g males til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

17,5 Ær

Solcel1eanlg

Periodeafgrnsningsposter
Periodeafgrnsningsposter indregnet under aktiver omfatter atholdte omkostninger vedrorende
efterfłlgende regnskabsr.

Ga1dsforpIigte1ser
Gid i łvrigt er malt til amortiseret kostpris svarende til nominel vrdi

Skat
Der phviler ikke interessentskabet skat, idet eventuelle skatter phviler de enkelte interessenter i
forhold til deres ideelle ejerandel.
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RESULTATOPGRELSE
2009

2010
Note

1.
2.
4.

Elsaig

46.152

53.329

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

46.152

53.329

-

Drift og vedligeholdelse
Administrationsomkostninger
Afskrivninger
Resultat for finansielle poster ..................................

Andre renteindtgter og lignende indtgter
Renteudgifter og lignende omkostninger
ARTS RESULTAT .................................................

5.53 5
7.076
24.000

-

5.257
6.551
24.000

9.541

17.521

74
0

582
0

-

.9.615

18.103

9.615
500

18.103
500

Resultatdisponering.
Arets resultat
Herafhen1gge1se til reparation og vedligeholdelse

-

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

.9.115

17.603

9.115
24.000

17.603
24.000

.33.115

41.603

33.110

41.580

Udlodning for Æret..................................................... 33.110

41.580

-

Udlodning til interessenter:
Overfłrt til egenkapital
Arets afskrivninger
Til disposition ............................................................

Udlodning:
Bestyrelsens forsiag til udlodning
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BALANCE PR. 31. DECEMBER
2010

2009

Materielle anhgsaktiver
So1ce11ean1g

312.000

360.000

Materielle anlagsaktiver i alt ..................................

312.000

360.000

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

312.000

360.000

Tilgodehavender
Tilgodehavender

3.055

2.983

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

3.055

2.983

Likvide behoidninger ................................................

47.469

55.629

Omsatningsaktiver i alt...........................................

50.524

58.612

.362.524

394.612

Note
AKTIVER
ANLIEGSAKTIVER

3.

OMSIETNINGSAKTIVER

El

5

AKTIVER I ALT ......................................................
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BALANCE PR. 31. DECEMBER
2010

2009

420.122
106.748

420.122
82.753

Note
PASS! VER

6.
7.

EGENKAPITAL
Indbetalinger andele
Overfłrtresultat

-

313.374

337.369

HENSIETTELSER
Henstte1se til fremtidig vedligeholdelse

1.500

1.000

Henscttelser i alt .......................................................

1.500

1.000

KORTFRISTET GIELD
Skyldigudlodning
Leverandłrer af varer og tj enesteydelser
Andeng1d

33.110
0
14.540

41.580
0
14.663

Kortfristet ga1d i alt .................................................

47.650

56.243

Gald i alt....................................................................

47.650

56.243

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

.362.524

394.612

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

8.

-

GIELD

9.

10.

Eventualposter
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NOTER TIL ARSREGNSKABET

2010
Drift og vedligeholdelse:
Elforbrug
Forsikring

773
4.762

771
4.486

.5.535

5.257

Administrationsomkostninger:
EDB-udgifter
Młdeudgifter, restauration
Gayer og blomster
Kontingenter
Porto og gebyrer
Revision, udarbejdelse af Ærsrapport m.v.

96
301
110
200
18
6.35 1

50
267
0
200
0
6.034

Administrationsomkostninger i alt ..........................

7.076

6.551

Anskaffelsessum primo
Tilgang i ret

420.000
0

420.000
0

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

420.000

420.000

84.000
24.000

60.000
24.000

Afskrivninger i alt .....................................................

108.000

84.000

Bogfort vrdi ultimo ................................................

.3 12.000

336.000

2.832
223

2.645
338

.3.055

2.983

47.468

58.612

.47.468

58.612

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

2.

3.

Anlagsaktiver:

Afskrivninger primo
Arets afskrivninger

4.

Tilgodehavender:
Periodeafgrnsning
Tilgodehavende elsaig
Tilgodehavender i alt ................................................

5.

2009

Likvide beholdninger:
Danske Bank nr. 4183044230
Likvide behoidninger i alt ........................................

NOTER TIL ARSREGNSKABET

6.

2010

2009

420.122
0

420.122

.420.122

420.122

Indbetalinger andele:
Saldoprimo
Indskudt i ret

Indbetalinger andele i alt .........................................
7.

8.

Overfłrt resultat:
Saldoprimo
Overfort af Ærets resultat, jf. resultatdisponeringen
Udlodning til interessenterne

Overfort resultat I alt ................................................

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

58.776

-

17.603
41.580

.-

106.748

-

82.753

1.000
0
500

500
0
500

.1.500

1.000

7.540
7.000

7.663
7.000

.14.540

14.663

Anden gald:
Moms
Revision og regnskabsmssig assistance

Anden gald i alt ........................................................
10.

-

-

82.753
9.115
33.110

-

HenIaggelse til fremtidig vedligeholdelse:
Saldoprimo
Anvendt
Arets hen1gge1se

9.

0

Eventualposter:
Eventualaktiver- og forpligtelser
Der er ingen kendte eventualposter.
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Kobenhavns Solcellelaug I/S

Vigerslev afdeling 1

FJELLES SKATTEREGNSKAB
FOR INDKOMSTARET 2010

CVR NR. 29 58 7620

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Erkhering om assistance
afgivet af uathngig revisor
Opgłrelse af skattepligtig indkomst ...........................

SIDE:

ERKLJERING OM ASSISTANCE AFGI VET AF UAFHIENGIG REVISOR
Til interessenterne i Kobenhavns Solcellelaug ItS, Vigerslev afdeling 1.
Vi har efter aftale udfłrt gennemgang af opgłrelsen af den skattepligtige indkomst for Kłbenhavns
Solcellelaug I/S. Vigerslev afdeling 1 for regnskabsÆret 2010.
Interessentskabets ledelse har 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 udfort af virksomhedens uafhngige revisor. Et review af
skattemssige opgłrelser omfatter forespłrgsler til primrt personer med ansvar for łkonomi og
regnskabsaflgge1se, saint udfłrelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Vi har under
vores review undersłgt sammenhenge med rsrapporten saint analyseret udvalgte poster i de
skattemessige opgłrelser. Et review kan ikke sikre, at alle nodvendige reguleringer er foretaget ved
opgłrelsen af den skattepiigtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgłre, om
skattemyndighederne vii an1gge 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 forhold, som kunne afdkkes ved en
revision. Vi har ikke udfłrt revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de
skattemssige opgorelser.

knri11iiinn

Ved den udfłrte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at
konkludere, at opgłrelsen af den skattepligtige indkomst ikke er udarbejdet I overensstemmelse med god
regnskabsskik og g1dende skattelovgivning.

Borup, den 3. februar 2011.
Skovbo Revision ApS

Per Kristiansen
Registreret Revisor FRR

OPGORELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST
Pr. andel
(154 stk.)

2010

9.615

Arets resultat j Ærsrapporten
Tillgges
Regnskabsmessige afskrivninger

24.000

Fradrages
Renteindtegter i łvrigt
Resultat for renter og afskrivninger
Renteindtgter
Skattemssige afskrivningerjf. spec. 1

-

74

-

33.541
74
33.223

-

218
0
216
2

392
Overfłrt underskudssaldo

-

Skattemassigtresultat ..............................................

.0

0

Saldoprimo
Tilgang
Afgang

132.891
0
0

863
0
0

Afskrivningsgrundlag

132.891

863

392

-
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SKATTEMIESSIGE AFSKRIVNINGER

-

Afskrivning, 25 %

-

Saldoultimo ...............................................................

.99.668

863

83.886
392
42.174
15.698
2.194

544
2
274
102
14

33.223

216

SKATTEM}ESSIG UNDERSKUDSFREMFRSEL
Underskudsfremfłrsel, 2006
Heraf anvendt
Underskudsfremforsel, 2007
Underskudsfremfłrsel, 2008
Underskudsfremfłrsel, 2009

-

Til disposition ............................................................

2

.143.560

-

932

