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Å/§ Garinerhaven

B*styrels*ns påtegn i ng

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013 for
ÆB Gartnerhaven.

Arsregnskabet 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.

fusapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Harlev J , den

Bestyrelse

zs 12 2014.
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Som administrator i AJB Gartnerhaven skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af
foreningen i regnskabsåre|2013. Ud fra vores administration, meddelte oplysninger fra foreningens
bestyrelse og føring af bogholderi for foreningen er det vores opfattelse

at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter i regnskabsåret samt af
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013.

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 af administrator har gennemgået det udarbejdede årsregnskab for
foreningen og ikke har bemærkninger hertil iforhold tilvores bogføring og viden om foreningens
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
bogføringslovens krav.

at vores generelle itkontroller iforbindelse med vores registreringssystemer og forretningsgange
løbende ajourføres og årligt gennemgås af uafhængig revisor med hensyn til kontrollernes omfang
og overholdelse.

at vi har tegnet professionel ansvarsforsikring.

Viby, den zt l'z 2014

Tina GamlMathiasen
Controller

Frost
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Den interne revision har revideret årsrapporten for A/B Gartnerhaven for 1 . januar 2O1Z - 3 j . december
2013.

Revisor bekræfter efter bedste overbevisning

at regnskabet er aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

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.

Revisionen har ikke omfattet budget for 2015.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Arsrapporten for A/B Gartnerhaven er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i

årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens § 5, stk. 11, § 6, stk. 2 og
B, samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er, at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regn-
skabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er
tilstrækkelig.

Endvidere er formålet, at give de efter bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013, j'f .

andelsboligforeningslovens § 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes
værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), § 6, stk.
B, samt at give de efter andelsboliglovens § 5, stk. '11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt
vedrørende modtaget støtte.

Anvendt regnskabspraksis er uændret iforhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførle, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise
afvigelser iforhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget
har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

lndtægter
Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

lndtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af
oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i

regnskabsperioden.

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende
prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld),
indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån samt renter af bankgæld. Herudover indregnes
betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap).

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes
ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes
udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed.
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Forslag til resultatdisponering
Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat,
herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af
fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til
"Overtørt resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede
boligafgift er tilstrækkelig til at daekke betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger
(regnskabsmaessige afskrivninger, amortisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån
m.v.).

Balancen

Materielle an laegsaktiver

Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved
første indregning til kostpris.

Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen.
Opskrivninger iforhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt
opskrivningshen læggelse.

Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsvaerdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end
den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der
ikke kan rummes iopskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen.

Der afskrives ikke på foreningens ejendom.

Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der
foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

lnventar, driftsmateriel m.v. 5-10 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender vaerdiansættes til nominel vaerdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse
af tab.

Egenkapital
Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud.

Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens
ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom").

"Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele,
ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende overførsel af
årets resultat.

Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til
imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse

f_!d oelelalfory-a m]j 
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Prioritetsgaeld inkl. finansielle sikringsinstrumenter
Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag
af afholdte transaktionsomkostninger, I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente.
Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets
løbetid,

Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets
restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgØres som det oprindeligt
modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over
afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.

Finansielle instrumenter iform af indgåede aftaler om rentesikring (renteswap)værdiansættes til
kostpris på aftaletidspunktet, svarende til kr. 41.420.000. Efterfølgende indregnes renteswappen til
dagsværdien på balancedagen. Arets regulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på
egenkapitalen. Dagsværdien er opgjort af leverandøren af aftalen. Renteswappen indregnes i tilknytning
til prioritetsgælden, da den anses for en integreret del af belåningen af foreningens ejendom. Værdien af
renteswappen indgår i beregningen af andelsværdien.

Øv rige g ae I dsforp I i gtelse r
Øv rige gældsforp I igtelser vaerd iansættes ti I nom i nel værd i.

Øvrige noter

Nøgleoplysninger
De i note 18 anfør1e nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af § 3 i

bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om
oplysningspligt ved salg af andelsboliger.

Herudover indeholder noten visse supplerende nøgletal, der informerer om foreningens økonomi.

Andelsvaerdi
Bestyrelsens forslag tilandelsværdifremgår af note 19. Andelsværdien opgøres ihenhold til
andelsboligforeningsloven samt vedtægternes § 14.

Vedtægterne bestemmer desuden i § 14, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er
det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.



A/B Gartnerhaven

Note 2013 Budget 2013 2412

INDTÆGTER
lndtægter, andelshavere
lndtægter, diverse

lndtaegter i alt

OMKOSTNINGER

Ejendomskat og forsikring
Forsyning
Renholdelse og pasning
Reparation og vedligeholdelse
Administrationsomkostn in ger
Øv rige foren ingsom kostn i n ger

Omkostninger i alt

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resultat

ÅnTTs RESULTAT

Forslag til resultatdisponereing

Overført til fremtidig vedligeholdelse
Overført til årets resultat mv.
Overfø rt til fremtidig rentebetaling
Betalte afdrag prioritetsgæld

Resultatdisponering i alt

2.290.644

1.320
2.291.832

1.000

2.257.632
1.560

3

4
5

6
7
B

2.291.964

-245.335
-84.398
-53.694

-188.887
-63.784
-15.482

2.292.832

-245.3A0
-89.000
-55.000
-68.000
-63.250
-17.800

2.259.192

-222.136
-85.211
-46.856
-45.401
-62.263
-14.220

-651.580 -538.350 -476.087

I
10

1.640.384

96.330
-1.653.901

1.754.482

76.000
-1.642.700

1.783.105

86.524
-1 .513.097

82.813

0

187.782

0

356.532

0

82.813 187.782 356.532

75.000
7.813

0

0

75.000
112.782

0
0

75.000
281.532

0

0

82.813 187.782 356.532



A/B Gartnerhaven
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Aktiver

Grunde og bygninger

Materiel le an lægsaktiver

Anlægsaktiver

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsnin gsposter

Tilgodehavender

Værdipapirer

Værdipapirer

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

2013 2012

63.000.000 63.000.000

63.000.000 63.000.000

63.000.000 63.000.000

11

12 -26.912
58.036

58.102
52.514

13

14

31.124 110.616

1.890.946 1.859.065

1.890.946 1.859.065

1.140.599 932.840

3.062.669 2.9A2.521

66.062.669 65.902.521



AJB Gartnerhaven

Passiver

Andelsindskud
Reserve for opskrivning af foreningens ejendom
Ændring i dagsværdi, rentesikringsaftale (Renteswap)
Over'ført resultat

Egenkapital før andre reserver

Overtøft til fremtidig separering
Overtøfi til fremtidig vedligeholdelse

Andre reserver

Egenkapital

Gæld

Prioritetsgæld
Bankgæld / Kassekredit

Langfristet gæld

Anden gæld

Kortfristet gæld

Gæld

Passiver

1.308.300 1.f 64.900

15 19.132.288 16.633.440

2013 2012

1 1 .180.000
12.200.000
-4.826.220

-729.792

1 1.180.000
12.200.000
-7.173.855

-737.605

17.823.988

108.300
1.200.000

15.468.540

39.900
1 .125.000

16
17

46.246.220
635.161

48.570.855
634.197

1B

46.881.381 49.205.052

49.000 64.029

49.000 64.029

46.930.381 49.269.081

66.062.669 65.902.521
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ÅJB Gartnerhaven

Note

2013
Budget

2013 2412

lndtægter, andelshavere
Boligafgift
Pbs gebyr

lndtaegter, diverse
Ventelistegebyr

Ejendomsskat og forsikringer
Skatter og afgifter
Bygningsforsikring
Erhvervsansvarsforsikring

Forsyning
El-forbrug
Renovation

Renholdelse og pasning
Snerydning, grus og saltning
Pasning af grønne arealer
Drift af maskiner og redskaber

Reparation og vedligeholdelse
Reperation af vej
Beplantninger
Belysning på terræn
Udv. vinduerldøre
Tag
Bygning udvendig diverse
Afløbsinstallationer og sanitet
Varmeanlæg
El-installationer
Bygn ingsinstallationer diverse
Diverse vedligeholdelse

2.290.644 2.291.832

2.286.996
3.648

2.288.184
3.648

2.253.984
3.648

2.257.632

1.320 1.000 1.560

1.320 1.000 1.560

-187.545
-56.398
-1.392

-187.600
-56.300

-1.400

-175.278
-45.492

-1.366

-245.335 -245.300 -222.136

-8.838
-75.560

-9.000
-80.000

-8.s67
-76.644

-84.398 -89.000 -85.211

-9.944
-43.750

0

-8.000
-45.000
-2.000

-4.856
-42.000

0

-53.694 -55.000 -46.856

-2.578
-16.000
-91.050
-59.395
-15.747

0
-850

-2.599
0

-668
0

-5.000
0

0

0

-'15.000

0
-3.000

-20.000
0

0
-25.000

0
-15.000

0
-2.294

0
-2.669
-2.487

-17 .719
-5.232

0
0

-68.000-188.887 -45.401



A/B Gartnerhaven

Note

2013
Budget

2013 2012

Adm i n istrationsomkostn i nger
Ejendomsadm inistration
Ejendomsadministration, ekstra
Opsætning af regnskab
Revision

Øv rige foren i n gsom kostn i n g er
Diverse driftsom kostninger
Honorar til bestyrelsen
Generalforsamling
Kontorartikler og tryksager
Hjemmeside
Fællesarbejde
Gebyrer: PBS, Bank m.v.

Finansielle indtaegter
Renter bank
Udbytte værdipapirer

Finansielle udgifter
Renter bank
Renter prioritetsgæld
Renteswap
Kursregulering værdipapirer
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse

-56.371
-625

-6.250
-538

-56.400
0

-6.250
-600

,55.453

0
-6.250

-560

-63.784 -63.250 -62.263

0
-8.400
-2.198

-213
-330

-1.665
-2.676

-500
-8.400
-3.000
-1.000

-500
-1.000
-3.400

0
-8.400
-1.572

-74
-330
-706

-3.'1 38

-15.482 -17.800 -14.220

19.778
76.552

16.000
60.000

17.505
69.019

96.330 76.000 86.524

10

-19.778
-409.898

-1.235.089
-44.662
55.526

-'16.000
-410.000

-1.216.700
0

0

-17.505
-661.4'10
-843.388

9.206
0

-1.653.901 -1.642.700 -1.513.097



AJB Gartnerhaven

Note

Regnskab
31.12.2A13

Regnskab
31.12.2012

11 Grunde og bygninger
Kostpris pr. 1. januar
Tilgang
Afgang

Kostpris pr. 3'1. december

Opskrivninger pr. 1. januar
Opskrivning

Opskrivninger ialt

Grunde og bygninger i alt

Ejendommen er ved seneste offentlige ejendoms-
vurdering fra2012 vurderet til kr.
heraf grundværdi kr.

Tilgodehavender
Huslejedebitorer
Udlæg til opkrævning
Forsikringsskader

Værdipapirer
Nordea lnvest

Likvide beholdninger
Nordea 1928 5365536300
Nordea 1928 5365560198
Nordea 1928 4386376714

12.200.000 12.200.000

50.800.000
0
0

50.800.000
0
0

50.800.000

12.200.000
0

50.800.000

15.200.000
-3.000.000

63.000.000 63.000.000

63.000.000
11.579.400

-38.800
0

11.888

0
4.000

54.102

12

13

14

-26.912 58.102

1.890.946 1.859.065

1.890.946 1.859.065

1.020.258
315

120.026

929.763
3.077

0

1.140.599 932.840
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AJB Gartnerhaven

Note

15 Egenkapital

Andelsindskud
Saldo primo
Tilgang nye andele

Saldo ultimo

Reserve for opskrivning af foreningens ejendom
Saldo primo
Tilgang

Saldo ultimo

Regnskab
31.12.2A13

Regnskab
31.12.2012

11.180.000
0

1 1 .180.000
0

1 1.180.000 11.180.000

12.200.000
0

15.200.000
-3.000.000

12.200.000 12.200.000

Ændring i dagsvaerdi, rentesikringsaftale (Renteswap)
Saldo primo
Tilgang

Saldo ultimo

Overført resultat
Saldo primo
Arets resultat

Saldo ultimo

Reserveret til fremtidig separering
Saldo primo
Tilgang
Disponerel i året

Saldo ultimo

Reserveret til fremtidig vedligeholdelse
Saldo primo
Tilgang
Disponeret i året

Saldo ultimo

Egenkapital

-4.826.220 -7.173.855

-7.173.855
2.347.635

-4.774.805
-2.399.050

-737.605
7.813

-1.019.137
281.532

-729.792 -737.605

39.900
6B^400

0

0
39.900

0

108.300 39.900

1.125.000
75.000

0

1,050.000
75.000

0

1.200.000 1.125.000

19.132.288 16.633.440



Ar/B Gartnerhaven

Note

16 Prioritetsgaeld
Nordea Kredit - F1 - 29.017.000
Nordea Kredit - Fl - 12.380.000
Nordea Kredit - Cibor6 - 29.032.000
Nordea Kredit - Cibor6 - 12.3B8.000
Markedsværdi renteswap

Gæld til realkreditinstitutter nom.

Bankgæld / Kassekredit
Nordea 1928G878279628

Anden gæld
Kreditorer
Skyldige omkostninger
Anden gæld

46.265.930 46.246_220 48.570.855

kr. 41.420.000 er sikret ved pant i grunde og bygninger.

635.1 61 634.197

635.161 634.197

Regnskab
31.12.2013

Regnskab
3',.12.2012

Kursværdi

29.045.516
12.3s4.194
4.826.220

0

0
29.032.000
12.388.000
4.826.220

29.017.000
12.380.000

0

0
7.173.855

17

18

0
47.750

1.250

57.779
6.250

0

49.000 64.029

,i.t,lr1.



ÆB Gartnerhaven

Note

18 Nøgleoplysninger

Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af
arealer. lAndelsboligforeningen Gartnerhaven anvendes andelsindskuddene som fordålingsnøgle,
og de arealbaserede nøgletalfor andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret
gælder for den enkelte andelshaver.

Lovkrævede nøgleoplysninger
I bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013 er opregnet en række nøgleoplysninger
om foreningens økonomi, der skal optages som noter til årsregnskabet. Disse nøglåplysninger
følger her:

31.12.2013 31.12.2012
Antal BBR Areal BBR Areal

B1

82
B3
B4
B5

Andelsboliger
Erhvervsandele
Boliglejemål
Erhvervslejemål
Øvrige lejemål (kældre, garager m.v.)

38 3.885 3.885

B6 lalt 3B 3.885 3.885

Boligernes
areal
(BBR)

Boligernes
areal (anden

kilde)

Det
oprindelige

indskud

Andet

C1 Hvilket fordelingstal benyttes ved
opgørelse af andelsværdien ? X

C2 Hvilket fordelingstal benyttes ved
opgørelse af boligafqiften ?

C3 Hvis andet, beskrives
fordelinosnøqlen her

Renovation fordeles med lige stor del pr. bolig.

År
D1 Foreningens stiftelsesår 2002
D2 Ejendom mens opførelsesår 2001

Ja Nei
E1 Hætter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for

andelen ? X

E2 Hvisja,beskriveshæftelsen-Eks.',Foreningensm
forpligtelser med deres indskud. Herudover hæfter andelshaverne personlig og pro rata for
kassekredit i pengeinstitut.

I li l,ri:ri:)
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Anskaffelses
prisen

Valuar-
vrrrderinrl

Offentlig
vurderino

F1 Anvendt vurderingsprincip ved beregning af
andelsværdien X

Forklaring på udregning Anvendt værdi pr.
31.12.2013

kr.

Ejendomsvaerdi (F2)
divideret med m2 ultimo
året ialt (86) kr. pr. m2

F2 Ejendommens værdi ved det
anvendte vurderingsprincip 63.000.000 16.216

Forklaring på udregning Anvendt vaerdi pr.
31.12.2013

kr.

Andre resserver (F3)
divideret med m2 ultimo
året i alt (BG) kr. pr. m2

F3 Generalforsamlingsbestemte
reserver 1.308.300 337

Forklaring på udregning Andre reserver (F3)
divideret med
ejendomsværdi (F2)
ganget med 100 - %

F4 Reserver i procent af ejendomsværdi
2o/o

Ja Nej
G1 Har foreningen modtaget offenflig tilskud, som it<ke sfat

tilbagebetales ved foreningens opløsning. X

G2 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmetser, ti. tov
om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.
(lovbekendtgørelse nr. g7B af 19. oktober 2009) ?

G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsktausut (hjemfaldipligt) pa
foreningens ejendom ? X

Forklaring på udregning Ultimomånedens indtægt (uden fradrag for
tomgang, tab m.v.)ganget med 12 og
divideret med andelsboligernes areal på
balancedaqen (B'l)

Andet

H1 Boligafgift 193.638 x12 I 3BB5 598
H2 Erhvervsleieindtæoter 0 x12 0
H3 Boliqleieindtæoter 0 x12 0
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Forklaring på udregning Arets resultat divideret med
andelsboligernes areal på balancedagen

(81)
2011 2012 2013

J Arets overskud (før afdrag), gns" pr. andels-m2
de sidste tre år. 109 92 21

Kr. pr. m 2 Forklarinq på udreonino
K1 Andelsværdi 4.583 Andelsværdi på balance-

dagen (note 1 9) divideret
med andelsboligernes areal
på balancedagen

K2 Gæld - omsætningsaktiver

11.292

(Gældsforpligtelser jf .

balancen minus
omsætningsaktiver jf.
balancen) divideret med
andelsboligernes areal på
balancedagen (81)

K3 Teknisk andelsværdi 15.874 K1 plus K2

Forklaring på udregning Vedligehold (hhv. løbende og gen-
opretning og renovering) jf. resultat-
opgørelsen divideret med det samlede
arealultimo året (BG)

2011
kr. pr. m2

2012
kr. pr. m2

2013
kr. or. m2

M1 Vedligeholdelse, løbende 3 12 49
M2 Vedligeholdelse, genopretninq oq renoverinq
M3 Vedligeholdelse ialt 3 12 49

Forklaring på udregning (Regnskabsmæssig værdi af ejen-
dommen (if. balancen) - gældsforpligtelser

i alt (jf. balancen)divideret med den
regnskabsmæssige værdi af ejendommen

fif. balancen)ganget med 100 - %

P Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med
ejendommens regnskabsmæssige værdi) 260/,
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Supplerende nøgtetal i øvrigt
Udover de lovkrævede nøgleoplysninger overfor er der beregnet følgende nøgletal pr.
statusdagen, der medvirker til at skabe det fornødne overblik over foreningens økonomiske for-
hold:

Kr. pr. m2 Kr. pr. m2
andel total

Offentlig ejendomsvurderi n g
Valuarvurdering
Anskaffelsessum (kostpris)
Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver
Foreslået andelsværdi
Reserver uden for andelsværdi

Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-m2
Boliglejeindtægt pr. udlejede botig-m2
Erhvervslejeindtægt pr. udlejede erhvervs-m2

16.216

13.076
11.292
4.583

337

16.216

13_076
11.292
4.583

337

Kr.lm2
uu:

I pct.
I

21

71

0

100

omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger + finansielle poster netto + afdrag):

Vedligeholdelsesomkostninger
Øvrige omkostninger
Finansielle poster, netto
Afdrag

Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtægter

Forklaring på udregning Arets afdrag divideret med andels-
boligernes areal på balancedagen (B1)

2011
kr. pr. m2

2012
kr. or. m2

2013
kr. Dr. m2

R Arets afdrag pr. andels-m2 de sidste tre år 0 0 0
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19 Beregning af andelsværdi

Opgørelse efter offentlig vurdering
Bestyrelsen foreslår følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens § 5, stk
2,litra c, (offentlig ejendomsvurdering), samt vedtægternes § 14:

Foreningens egenkapital før andre reserver
Korrektion i henhold til andelsboligforeningsloven:
Prioritetsgæld incl. renteswaps, regnskabsmæssig værdi
Prioritetsgæld incl. renteswaps, kursværdi

Ejendommen er indregnet til offenflig vurdering pr. 31 . december 2013

46.246.220
-46.265.930

kr.
17.823.988

-19.710

Værdi pr. indskudt andelskrone

Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på
generalforsamlingen den 1 1 . april2013 og gældende på balan-
cedagen)

Fordelingen af andelsværdien på typer af andele

Antal andele

11 Boligtype g3 m2

27 Boligtype 106 m2

3B

lndskud pr.
andelstype lndskudialt

(kr.) (kr.)

280.000 3.080.000
300.000 8.100.000

-l1l8onoo

17.804.278
1 1 J 80^000

Andelværdi
pr.

andelstype
(kr.)

445.903

477.753

17.804.278

1.593

1.384

Andelsværdi
incl. indskud

(kr.)

4.904.935

12.899.343

17.804.278


