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Bestyrelsens påtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret

l

januar 2012

-

31. december 2012for

AÆ Gartnerhaven.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte revisionspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retsvisende
billede af foreningens aktiver og passiver og finansielle stilling.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Å:sapporten indstilles

Harlev J , den

til generalforsamlingens godkendelse.

2013.

Bestyrelse

/"

t

",,

Henrik Thomsen
formand

Inge Jørgensen
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Administratorerklærin

g

Som administrator i AÆ Gartnerhaven skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af
foreningen i regnskabsåret2012. Ud fra vores administration, meddelte oplysninger fra foreningens
bestyrelse og føring afbogholderi for foreningen er det vores opfattelse

at årsregnskabet giver et retvisende billede afforeningens aktiviteter i regnskabsåret samt af
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012.

at alle indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser, vi er gjort bekendt med, er medtaget i
bogføringen, herunder at indtægter og omkostninger er periodiserede

at vi i vores egenskab afadministrator har gennemgået det udarbejdede årsregnskab for
til vores bogføring og viden om foreningens

foreningen og ikke har bemærkninger hertil i forhold

forhold

at vi ikke har kendskab til begivenheder efter balancedagen, som burde indarbejdes i
bogføringen eller i øvrigt skal oplyses i årsregnskabet
at vores administration er udført i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale og
god administratorskik

Vi skal samtidig erklære
at vores registreringssystem og administrative procedurer er tilrettelagt i overensstemmelse med
bo

gføringslovens krav.

at vores generelle it-kontroller i forbindelse med vores registreringssystemer og
forretningsgange løbende ajourføres og årligt gennemgås af uaftrængig revisor med hensyn
kontrollernes omfang og overholdelse

til

at vi har tegnet professionel ansvarsforsikring

viby,

den \Zt

3

zot3.

Tina Gaml Mathiasen

Controller
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Revisonserklæring - INTERN
Den interne revision har revideret årsrapporten for A/B Gartnerhaven for l. januar 2012
december 2012.

- 31.

Revisor bekræfter efter bedste overbevisning

-

at regnskabet er aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav

-

at regnskabsaflæggelsen efter vores opfattelse giver et retvisende billede af foreningens
aktiver og passiver og dens finansielle stilling

-

at regnskabet er afstemt til foreningens bogholderi og omkostninger på bilagsniveau er
stikprøvevis kontrolleret og likvider og gæld er afstemt

til regnskabsaflæggelse

Revisionen har ikke omfattet budget for 2013
Revisionen har ikke givet anledning

Harlev J , den

f

rg

til forbehold.

zon.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for A/B Gartnerhaven er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis udgør i al væsenlighed
følgende, og er uændret i forhold til sidste år:

RESULTATOPGØRELSEN
Resultatopgørelsen er klacificeret efter foreningens art og aktiviteteres omfang samt foreningens ønske
med hensyn til præsentation af de enkelte poster.

Periodisering
Regnskabsposterne er i al væsentlighed periodiserede, således at årsregnskabet indeholder
omkostninger og indtægter vedrørende regnskabsperioden uanset betalingstidspunktet.

Boligbidrag
Der er i årsregnskabet medtaget det for perioden opgjorte teoretiske boligbidrag.
Restancer eller forudbetalinger er medtaget i årsregnskabet som tilgodehavende boligbidrag
henholdsvis forudbetalte boligbidrag.

BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget til den værdi de skønnes at indbringe, efter en individuel vurdering af de
tilgodehavender, der skønnes behæftet med særlig risiko.
Tilgodehavender optages til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydendes værdi.
Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
eft erføgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2012

-

31. december 2012

2012

Budget

2012

20tt

2.253.984
3.648

2.253.984
3.648

Ventelistegebyrer

1.560

1.200

2.250.488
3.648
2.040

Købsaftalegebyrer

0

1.500

3.000

2.259.192

2.260.332

2.259.176

Note

INDT,IEGTER

Boligafgift
Pbs gebyr

Indtægter i alt

OMKOSTNINGER
Faste omkostninger
Skatter og afgifter

Bygningsforsikring
Erhvervsansvarsforsikring

-r75.278

-

175.300

-I

68.0s I

-45.492

-43.000

-41.775

-1.366

-1.600

-r.447

Forsyning
El-forbrug

-8.567

-8.800

Renovation

-76.644

-85.000

-7.678
-78.802

-4.856
-42.000

-8.000

-7.169

-45.000
-2.000

-42.000

0

-45.401

-25.000

-12.792

Ej endomsadministration

-5s.453

-55.600

Opsætning af regnskab

-6.2s0

-6.250

-54.398
-6.2s0

-560
-14.220

-17.900

-14.508

-476.087

-474.050

-436.987

17.505

-20.000

Renter prioritetsgæld

-661.410

-661.500

-19.277
-841.369

Renteswap

-843.3 88

-8s2.000

-605.613

9.206

0

-13.754

0

-7.800

0

17.505

16.000

I 8.61 8

69.019

60.000

64.668

-r.426.s73

-1.46s.300

-1.396.727

Renholdelse og pasning
Snerydning, grus og saltning
Pasning af grønne arealer

Drift af maskiner og redskaber
Reparation og vedligeholdelse i alt

-1.601

Administrationsomkostninger

Revision
Øvrige administrationsomkostninger

Omkostninger i alt

-600

-5

l6

Renter
Renter bank

Kursregulering værdipapirer
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse
Renter bank

Udbytte værdipapirer

Renter i alt

Årets resultat
Forslag til resultatdisponereing
Overført til fremtidig vedligeholdelse
Overført til årets resultat mv.
Resultatdisponering i alt

-

356.532

320.982

42s.462

75.000

7s.000

75.000

281.532

245.982
320.982

350.462
425.462

356.532
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Balance pr. 31. december

2012

2011

Aktiver
Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum for bygning
Opskrivning til off. vurdering
Ejendom i alt
Materielle anlægsaktiver i alt

s0.800.000

50.800.000

12.200.000

1s.200.000

63.000.000

66.000.000

63.000.000

66.000.000

Finansielle anlægsaktiver
Nordea Invest

1.859.065

t.631.232

Obligationer i alt

1.859.065

1.631.232

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.859.06s

1.631.232

64.859.065

67.631.232

til opkrævning

4.000

0

Forsikringsskader
Forudbetalt forsikring

54.102

0

52.514

42.084

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Udlæg

Tilgodehavender i alt

110.616

Nordea 5365 536 300

929.763

818.515

Nordea 5365 560 198

3.077

4.628

932.840

823.143

1.043.456

865.227

65.902.s21

68.496.459

Likvide beholdninger i alt
Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt
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Balance pr. 31. december
2012

20tt

1.180.000

11.180.000

12.200.000

15.200.000

-7 .173.855

-4.774.805

Passiver
Andelsindskud
Reserve for opskrivning af foreningens ej endom
Ændring i dagsværdi, rentesikringsaftale
Overført resultat

r

-737.605

-t.0t9.137

Egenkapital før andre reserrer

15.468.540

20.s86.058

1.125.000

1.050.000

39.900

0

1.164.900

1.050.000

L6.633.440

21.636.0s8

Prioritetsgæld

48.570.85s

46.17t.80s

Langfristet gæld i alt

48.570.85s

46.171.805

Nordea 6878 279 628

634.t97

634.842

Bankgæld i alt

634.197

634.842

Kreditorer
Skyldige omkostninger

57.779

6.250

47.544
6.2s0

Øvriggæld i alt

64.029

53.754

698.226

688.s96

Gæld i alt

49.269.081

46.860.401

Passiver i alt

65.902.521

68.496.459

Reserveret
Reserveret

til
til

senere vedligeholdelse

separering

Andre reserver
Egenkapital
Gæld

Kortfristet gæld i alt
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Noter
Note
2012

Budget
2012

2011

Beplantninger
Udv. vinduerldøre
Bygning udvendig diverse
Afl øbsinstallationer og sanitet

-15.000

0

-2.500

-2.294

0

-t.t67

-2.669

0

0

-2.487

0

Varmeanlæg

-t7.719

0

-2.436
-6.689

-5.232

0

0

0

-25.000

0

-45.401

-2s.000

-12.792

0

-500

-12

-8.400

-8.400

-8.400

-1.572

-3.000

-2.098

-74

-1.000

-740

-330

-500

-330

-706
-3.138

-1.000

-78

-3.500

-2.850

-14.220

-17.900

-14.508

Reparation og vedligeholdelse

El-installationer
Diverse vedligeholdelse

Øv rige ad ministrationsom kostninger

Diverse driftsomkostninger
Honorar

til bestyrelsen

Generalforsamling
Kontorartikler og tryksager
Hjemmeside
Fællesarbejde
Gebyrer: PBS, Bank m.v.

Øvrige administrationsomkostninger i alt

Grunde og bygninger
Ejendommen er ved seneste offentlige ejendomsvurdering fra2012 vurderet

til kr.

63.000.000

herafgrundværdi kr.

11.579.400
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Noter
Note

Regnskab
31.12.2012

Regnskab
31.12.201t

Egenkapital
Andelsindskud
Saldo primo
Tilgang nye andele
Saldo ultimo

I l .180.000

1.180.000
0

11.180.000

11.180.000

Reserve for opskrivning af foreningens ejendom
Saldo primo
15.200.000
Tilgang
-3.000.000
Saldo ultimo
12.200.000

./Endring i dagsværdi, rentesikringsaftale
Saldo primo
Tilgang
Saldo ultimo

1

0

15.200.000
0

15.200.000

-4.774.805

-4.774.805

-2399.050
-7.173.85s

0

-4.774.80s

Overført resultat
Saldo primo

-t.019.137
281.532

-r.369.s99

Årets resultat
Saldo ultimo

-737.605

-r.019.137

1.050.000

975.000

Reserveret til senere vedligeholdelse
Saldo primo
Tilgang
Saldo ultimo
Reserveret til separering
Saldo primo

Tilgang
Saldo ultimo
Egenkapital

3s0.462

75.000

75.000

1.125.000

r.050.000

0

0

39.900

0

39.900
L6.633.440

21.636.0s8
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Noter
Note

5

Prioritetsgæld

Regnskab
31.12.20t2

Regnskab
31.12.2011

Nordea - H. 29.017.000

29.017.000

29.017.000

Nordea - H. 12.380.000

12.380.000

12.380.000

Markedsværdi renteswap
Saldo ultimo

.173.855

4.774.80s

48.570.855

46.171.805

Foreningen har optaget

(afdragsfrit til

0 I .0

1

7

Sl rentetilpasningslån i Nordea Kredit, opr.41.397.000,1,04770

.2022)

Næste rentetilpasning er l. januar 2013, hvor renten bliver 0,4401yo

Restløbetid 23

ir

for lånene i Nordea Kredit.

Kursværdien pr. 3 1. december 2012 udgør kr. 4 1.397.000.

6

Bestyrelsesansvarsforsikring

I henhold

til vedtægternes § 31, stk.

5 kan det oplyses, at andelsboligforeningen har tegnet
en bestyrelsesansvarsforsikring med forsikringssum på kr. 1.000.000 for formuetab pr.

forsikingsår, dog max pr. formuetab kr. 500.000, for underslæb max kr. 300.000.
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Andelsværdi
Efter andelsboligforeningslovens § 5 er der tre metoder

til

at opgøre andelenes værdi.

Metode 1:
Ejendommen ansættes til anskaffelsesprisen inkl. eventuelle forbedringer og prioritetsgælden
ejendommen opgøres til pantebrevsrestgælden.

i

Metode 2:
Ejendommen vurderes af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar og priotetsgælden
ejendommen opgøres til den kursregulerede obligationsrestgæld.

i

Valuarvurdering må ikke være mere end 18 måneder gammel når andelen sælges.
Metode 3:
Ejendommen ansættes til den seneste offentlige vurdering og prioritetsgælden i ejendommen opgøres
den kursregulerede obligationsrestgæld.

Metode
Egenkapital,

jf.

regnskab

Regulering ejendommens

værdi

Markedsværdi renteswap
Kursregulering

I

Metode

2

Metode

0
00

ts.468.s40
-12.200.000
7.t73.&ss

3

15.468.540

0

0

Beregnet egenkapital

10.442.39s

Oprindeligt indskud

11.180.000 11.180.000

93,40

Beregnet andelskurs
Bestyrelsen foreslår, at andelens værdi fastsættes

Adresse

til kurs

0,00

15.468.540

11.180.000

139,36

138,36 mod nuværende 184,10.

Oprindeligt

Ny

Ny

Ny

andelshaver-

andelsværdi

andelsværdi

andelsværdi

indskud

(Metode 1)

(Metode 2)

(Metode 3)

93,40

0,00

138,36

Kornelvei

Boligtype 93 m'
(11 stk)

280.000

261.527

0

387.405

Boligtype 106 m'
(27 stk)

300.000

280.207

0

415.077

I 1.180.000

r0.442.395

0

15.468.540

I alt

til
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