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Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for Køge Vind A/ S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.

Line von Benzon Hollesen
administ rerende direkt ør
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Køge, den 28. april 2021
Direkt ion:

Jesper Koziara
t eknisk direkt ør

Best yrelse:

Niels Rolskov
formand

Lars Therkildsen
næst formand

Lene Møller Nielsen

Heidi Serny Jacobsen

Henrik Torst en Larsen

Line Krogh Lay

Torben Hof fmann

Henning Christ iansen

Thomas Romalt Overgaard

Susanne Juel Olsen
medarbejdervalgt

Jan Madsen
medarbejdervalgt
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Køge Vind A/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or Køge Vind A/ S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0,
der omf att er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler f or revisorer
(IESBA's et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:


Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.
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Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.



Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
København, den 28. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
st at saut . revisor
mne26738
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Ledelsesberet ning

Navn
Adresse, post nr., by

Køge Vind A/ S
Vasebækvej 40, 4600 Køge

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

28 67 23 06
1. okt ober 20 06
Køge
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.klarforsyning.dk
klar@klarforsyning.dk

Best yrelse

Niels Rolskov, f ormand
Lars Therkildsen, næst f ormand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Henrik Torst en Larsen
Line Krogh Lay
Torben Hof fmann
Henning Christ iansen
Thomas Romalt Overgaard
Susanne Juel Olsen, medarbejdervalgt
Jan Madsen, medarbejdervalgt

Direkt ion

Line von Benzon Hollesen, administ rerende direkt ør
Jesper Koziara, t eknisk direkt ør

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36 , Post boks 250, 2000 Frederiksberg
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Oplysninger om selskabet
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Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet s f ormål er at drive virksomhed med udvikling, et ablering, drif t og vedligehold af vindmøller
og hert il hørende administ ration samt virksomhed, som har nær t ilknyt ning hertil.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens result at opgørelse for 2020 udviser et underskud på 21 t .kr. mod et overskud på 176
t .kr. sidst e år, og virksomhedens balance pr. 31. december 202 0 udviser en egenkapit al på 4.515
t .kr.
Begivenheder efter balancedagen

Penneo dokumentnøgle: 5VDIV-1MH3P-QOSXS-E5M33-8U71Q-L1X0L

Der er ikke eft er balancedagen indt ruf fet begivenheder af væsent lig bet ydning for virksomhedens
finansielle stilling.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

2

t.kr.

2020

2019

Administ rationsomkost ninger

-77

-71

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-77
52
-2

-71
15
-13

Resultat før skat
Skat af året s result at

-27
6

-69
245

Årets resultat

-21

176

Forslag til resultatdisponering
Overført result at

-21

176

-21

176
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Resultatopgørelse
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2020

2019

0
15
1.439
0

11
15
3.879
17

1.454

3.922

3.059

3.013

18

80

Omsætningsaktiver i alt

4.531

7.015

AKTIVER I ALT

4.531

7.015

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Udskudt e skat teakt iver
Tilgodehavende sambeskat ningsbidrag
Andre t ilgodehavender

Værdipapirer og kapitalandele
Likvide beholdninger
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Balance

Køge Vind A/ S
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
Virksomhedskapit al
Overført result at
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldigt sambeskat ningsbidrag
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
3
4
5
6

2020

2019

1.000
3.515

1.000
3.536

4.515

4.536

0
16

2.442
37

16

2.479

16

2.479

4.531

7.015

Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkost ninger
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Sikkerhedsst illelser
Nærtstående parter
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Balance

Køge Vind A/ S
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Virksomhedskapital

Overført resultat

I alt

Egenkapit al 1. januar 2019
Overført via result at disponering

1.000
0

3.360
176

4.360
176

Egenkapital 1. januar 20 20
Overført via result at disponering

1.000
0

3.536
-21

4.536
-21

Egenkapital 31 . december 2 02 0

1.000

3.515

4.515

t.kr.
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Virksomhedskapit alen sammensæt t es af 1.000 t .kr. fordelt på akt ier á 1.000 kr eller mult ipla heraf.
Ingen akt ier er t illagt særlige ret t igheder.
Der har ikke været ændringer i virksomhedskapit alen de senest e 4 år.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or Køge Vind A/ S for 2020 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser f or klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse best emmelser for klasse C.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t .kr.).

Resultatopgørelsen
Administrationsomkostninger

I administ rat ionsomkost ninger indregnes omkost ninger, der er afholdt t il ledelse og administ rat ion,
herunder omkost ninger t il leje af administ rativt personale og kont oromkost ninger.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret . Finansielle post er omf att er rent er, kursregulering af værdipapirer samt t illæg og godt gørelse under acont oskatt eordningen m.v.
Skat

Skat af året s result at omfatt er akt uel skat af året s forvent ede skat t epligt ige indkomst og året s regulering af udskudt skat . Året s skat indregnes i result at opgørelsen med den del, der kan henføres t il året s
result at , og i egenkapit alen med den del, som kan henføres t il t ransaktioner indregnet i egenkapit alen.
Selskabet er omfat t et af de danske regler om t vungen nat ional sambeskat ning med Køge Holding A/ S.
Den akt uelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskat ningsbidrag mellem de
sambeskat t ede virksomheder i f orhold t il disses skat tepligt ige indkomst er. I t ilknyt ning hertil
modt ager virksomheder med skat temæssigt underskud sambeskatningsbidrag f ra virksomheder, der
har kunnet anvende det t e t il at nedsæt t e eget skat t emæssigt overskud.

Balancen
Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapit alandele, omfat t er børsnot erede værdipapirer, der måles t il dagsværdien
(børskurs) på balancedagen. Værdiregulering indregnes i result at opgørelsen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af t ilgodehavender og
nut idsværdien af de f orvent ede pengest rømme, herunder realisat ionsværdi af event uelle modt agne
sikkerhedsstillelser.
Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger.
Selskabsskat

Akt uelle skatt ef orpligt elser og t ilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
året s skat tepligt ige indkomst , reguleret f or skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt bet alt e
acont oskat t er.
Udskudt skat måles af alle midlertidige f orskelle mellem regnskabsmæssig og skat t emæssig værdi af
akt iver og forpligt elser. I de t ilfælde, hvor opgørelse af skat t eværdien kan f oret ages eft er forskellige
beskat ningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagt e anvendelse af akt ivet ,
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skat t eregler og skat tesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudt e skat forvent es udløst som akt uel skat . Udskudt e skat t eaktiver
indregnes med den værdi, som de forvent es at blive udnyt t et med, ent en ved udligning i skat af fremt idig indt jening eller ved modregning i udskudt e skat t ef orpligt elser inden f or samme jurisdikt ion.
Ændring i udskudt skat som f ølge af ændringer i skat t esat ser indregnes i result at opgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsf orpligt elser indregnes ved lånopt agelse t il det modt agne provenu ef t er fradrag af
afholdt e t ransakt ionsomkost ninger og måles i eft erfølgende periode t il amort iseret kost pris.
Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.

t.kr.

2

3

Skat af årets resultat
Beregnet skat af året s skat tepligt ige indkomst
Året s regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende t idligere år

2020

2019

-6
0
0

-15
-15
-215

-6

-245

Personaleomkostninger

Der er ingen ansatt e i Køge Vind A/ S. Drif t en varet ages af KLAR Forsyning A/ S.
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Der foret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende er værdif orringet . Hvis der foreligger en objekt iv indikat ion på, at
et individuelt t ilgodehavende er værdif orringet , f oret ages nedskrivning på individuelt niveau.

Køge Vind A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
4

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser

5

Sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen akt ivit et er, der er st illet t il sikkerhed over for t redjepart .
6

Nærtstående parter
Oplysning om koncernregnskaber
Modervirksomhed

Hjemsted

Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab

Køge Holding A/ S, CVR 28313055

Køge

Modervirksomheden
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Selskabet er sambeskatt et med Køge Holding A/ S (administ rat ionsselskab). Som helejet dat t erselskab
hæft er selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskat ningen f or danske
selskabsskat ter indenf or sambeskatningskredsen. De sambeskat t ede selskabers samlede kendt e
net t of orpligt else i sambeskat ningen f remgår af administ rationsselskabet s årsregnskab. Event uelle
senere korrekt ioner af sambeskat ningsindkomst en vil medf øre at selskabet s hæf t else ændres.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Jesper Koziara

Line von Benzon Hollesen

Direktion
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9802-2002-2-022370002906
IP: 2.106.xxx.xxx
2021-04-29 12:09:51Z

Direktion
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-617935455322
IP: 83.95.xxx.xxx
2021-05-05 15:23:07Z

Susanne Juel Olsen

Niels Rolskov

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-721980678940
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-05-06 05:20:06Z

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-452193648270
IP: 83.95.xxx.xxx
2021-05-06 06:52:55Z

Lars Therkildsen

Jan Madsen

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-760555963588
IP: 195.41.xxx.xxx
2021-05-06 08:42:00Z

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-292050071999
IP: 193.150.xxx.xxx
2021-05-06 09:24:43Z

Lene Møller Nielsen

Heidi Serny Jacobsen

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-327848709048
IP: 185.151.xxx.xxx
2021-05-18 11:37:00Z

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-607578448920
IP: 192.38.xxx.xxx
2021-05-18 12:25:41Z
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Thomas Romalt Overgaard

Torben Hoffmann

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-879975396542
IP: 80.196.xxx.xxx
2021-05-21 07:23:57Z

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-703644565650
IP: 87.49.xxx.xxx
2021-05-25 11:10:32Z

Line Krogh Lay Christensen

Henrik Torsten Larsen

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-342558641865
IP: 5.103.xxx.xxx
2021-05-25 11:39:13Z

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-928160058751
IP: 188.178.xxx.xxx
2021-05-25 17:41:42Z

Henning Christiansen

Michael N. C. Nielsen

Bestyrelse
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9208-2002-2-029113328267
IP: 77.66.xxx.xxx
2021-05-26 13:26:41Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:1278656398902
IP: 188.177.xxx.xxx
2021-05-26 16:22:26Z

Jesper Koziara
Dirigent
På vegne af: Køge Holding A/S og datterselskaber
Serienummer: PID:9802-2002-2-022370002906
IP: 2.106.xxx.xxx
2021-05-27 06:04:06Z
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