
ANPARTER TIL SALG
    K/S DIFKO ZERRE I

K/S DIFKO ZERRE I

Solcelleanlæg på 1,47 MWp opstillet i
Tyskland

God og stabil drift

Budgetterede udlodninger i hele 
perioden 

Startafk ast på 5%

Fast el-afregningspris frem til 2030 
på 28,43 euro cent pr. kWh

Udbudt: 2010

Anparter i projektet: 100 stk.

Antal anparter til gensalg: 10 stk.

Pris: 102.500 kr. pr. anpart

Oprindelig hæftelse: 150.000 kr. pr. anpart

Hæftelse pr. 31. dec. 2015: 110.800 kr. pr. anpart*

Solcelletype: Polykrystallinske 

Inverter: Power One 

Placering Spremberg, Tyskland 

* Der har kun været opkrævet startindskud

K/S Difk o Zerre I er et kommaditselskab, der  blev oprettet i 2010 

med det formål at købe og drive en solpark i Spremberg, Tysk-

land. Solparken ligger sammen med 7 andre projekter og har fra 

starten ydet større produktion end forventet.

Selskabet har været i drift siden 2010, og har oparbejdet en 

egenkapital på mdkk 7,3 og gæld på mdkk 15,9 jf. seneste års-

rapport (2015). Gælden afvikles som serielån og investorerne 

hæfter ikke for dette lån medmindre der fra K/S Difk o Zerre I’s 

side vælges at opkræve under resthæftelsen. 

I henhold til selskabets egne budgetter forventes gælden at 

være endeligt indfriet i 2026.

Jens Tange Møllmann
Chefanalytiker
Difk o A/S
Tlf.: 30 68 33 71
jtm@difk o.dk

Kontaktoplysninger:



Projektkendetegn
Solceller er et anderledes investeringsaktiv i sammenligning med 

eksempelvis ejendomsinvesteringer. En solcellepark er et driftsaktiv, 

hvis værdi alt andet lige forringes som følge af anvendelsen, og derfor 

er det afgørende, at solcelleparken er i stand til at indtjene tilstrækkeligt 

med likviditet til dækning af såvel renter og afdrag, som den løbende 

drift og ikke mindst herefter give et tilfredsstillende afk ast til investo-

rerne.

Investering i solcelleparker er kendetegnet ved meget høj sikkerhed, 

da den tyske lovgivning sikrer solcelleprojektet en fast høj afregnings-

pris i 20 år. For solceller opstillet i 2010 er det 28,43 Euro cent/KwH.

Hertil kommer, at en investering i brugte anparter giver 

en større indsigt i det pågældende selskabs performance. 

Der ligger knap 6 års historik til grund for denne investeringsberegning, 

hvilket alt andet lige bidrager til mindre risiko og til et godt afk ast.

En investering i K/S Difk o Zerre I er således en investering i et selskab 

med god drift og gode udsigter til løbende udlodninger de næste mange 

år, og et afk ast efter skat på 5 %.

Investeringsforudsætninger
Investeringsanalysen af K/S Difk o Zerre I er baseret på de risici og mulig-

heder, vi har vurderet, at dette selskab indeholder. Solparken er opstillet  

i 2010 og forventes at kunne drifte i minimum 30 år. Der er i budgettet 

kun regnet en samlet drift i de 20 år, hvor der er garanteret tilskud fra 

staten. Der er dermed mulighed for yderligere afk ast, hvis prisen på el 

er attraktiv, når statsstøtten udløber. Yderligere upside er afregnings-

prisen, hvor der forhandles et ekstratillæg for ”direktvermarkttung”, der 

løber for 3 år ad gangen. Dette ekstratillæg giver typisk ekstra 2 – 3 cent 

mere per KwH, men er her kun medregnet i de første to år, da det er den 

aftale, som ligger p.t.

Solparken er som anført placeret i Tyskland, og det påhviler dermed in-

vestor at betale indkomstskat i Tyskland. Denne indkomstskat er base-

ret på, at der kan opnås fuld lempelse i den danske skat, der ligeledes 

skal betales. Dette er således udelukkende et spørgsmål om fordeling af 

skatten mellem Tyskland og Danmark.

Købsdato er forudsat til 30.06.2016

Projektpris: 27.700.000 kr. i 2010   •   Ved investering i 2016 er den skattemæssige anskaff elsessum 26.303.670 kr.    

Type Långiver Gæld  i kr. Rente Løbetid Kommentar

Banklån Umwelt Bank 15.516.860 3,43% 2026 Ny rente efter 30.06.2020

Finansiering pr. 31.12.2015



År Resultat før 

afskrivninger

Skattemæssige 

afskrivninger

Skattemæssigt 

resultat

Skatteprocent Skatte-

besparelse/-

betaling

Ind-/ud-betaling 

investor

Likviditet    p.a. Akkumuleret 

likviditet

2016 121.063 -657.592 -536.529 52,70% 282.751 -987.500 -709.947 -709.947

2017 255.088 -493.194 -238.106 52,70% 125.482 50.000 162.838 -547.109

2018 227.896 -369.895 -142.000 52,70% 74.834 22.000 88.346 -458.763

2019 234.750 -277.421 -42.672 52,70% 22.488 26.200 39.195 -419.568

2020 238.028 -208.066 29.961 22,00% -6.592 26.900 16.914 -402.654

2021 241.529 -156.050 85.479 22,00% -18.805 30.100 18.195 -384.459

2022 241.082 -117.037 124.045 22,00% -27.290 33.300 12.861 -371.598

2023 248.160 -87.778 160.382 22,00% -35.284 38.100 10.495 -361.103

2024 251.363 -65.833 185.530 22,00% -40.817 34.600 1.843 -359.260

2025 254.641 -49.375 205.266 22,00% -45.159 33.700 -3.014 -362.274

2026 300.012 -37.031 262.980 22,00% -57.856 150.000 105.901 -256.373

2027 299.788 -27.773 272.015 22,00% -59.843 184.100 137.993 -118.380

2028 298.298 -20.830 277.468 22,00% -61.043 35.900 -11.583 -129.963

2029 296.808 -15.623 281.185 22,00% -61.861 30.300 -18.179 -148.142

2030 321.393 -46.868 274.525 22,00% -808.896 1.267.286 474.654 326.512

I ovenstående tabel illustreres likviditetsforløbet for en privat investor, 

der køber de 10 anparter i K/S Difk o Zerre I, der på nuværende tidspunkt 

er til salg.

Anparterne forventes at blive overdraget per 30.06.2016 til en pris på 

102.500 kr. pr anpart. De skattemæssige afskrivninger er baseret på en 

værdi af solparken på kr. 26.303.664. Dette afskrives med 15 %. 

Efter skat er der beregnet et afk ast på 4,89 % for en privat investor. 

Investor vil ultimo 2030 have akkumuleret kr. 326.512 - købesummen 

er fratrukket. 

Beregningerne er baseret på en privat investor, der anvender virksom-

hedsskatteordningen (VSO).

Investeringsbudget - Personlig investor pr. 10 anparter

K/S DIFKO ZERRE I


