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Ad m i niqlLryLrylgg besty relsesp åtegn ins

Bestyrelsen har dags dato aflagt fu'srapporten for 2014 for Andelsboligforeningen Garrnerhaven.

Å.rsrapporten er af1ag1- i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabskjasse A,
andelsboliglovens § 5, stk. 1 l, og § 6, stk.2 og 8, og foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

lngen af andelsboligforeningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendornsforbehold ud over de
anførte, og der pahviler ikke andelsboligforeningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår afårsregnska-
bet.

Der er efter regnskabsårets afslutring ikke indu'uffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
wrderingen af andelsboligforeningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles ti I generalforsamlingens godkendelse.

Harlev J, den 4. marts 2015

Bestyrelse

4#d"ffi"-*, 4o
h#
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Karl Jakobsen
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Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den lf. april
201s.
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Som administrator i Andelsboligforeningen Gartnerhaven skal vi hermed erklære, at vi har forestået
administrationen af foreningen i regnskabsåret i. januar 2014 - 31. december 2A14. Ud fra vores
adminisnation 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 2014.

Administrztor

,A.ndel sbol i gforeni n gen O artnerhaven " Å.rsrappo* for 20 t 4
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Den uafhængiqe revisors påtesninc på årsresnskabet

Til bes{yrelsen i Andelsboligforeuingen Gartnerhaven

Vi ltar revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Gartnerhaven for regnskabsåret l. januar 2014 -

31. decernber 2014, der ornfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgøelse, balance og uoter.
Å'sregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemnrelser', andelsboliglovens § 5, stk. 11, og § 6,

stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter.

Ledelsens atrsvar for årsregnska bet

Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregrrskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens § 5, stk. I l, og § 6,

stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den inteme kontrol, sorn
andelsboligforeningens ledelse anser nødvendig for at udubejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne slcyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund afvores revision. Vi har udført
revisionen i overensste-rnmelse med intemationale standarder om revision og ydertigere kav ifølge dansk
revisorlovgirming. Dette lcæver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå luj grad afsikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omåtter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af rcvisols vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinforrnation i årsregnskabet, uanset om denne s§ldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas-

sende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effekiiviteten af
andelsboligforeningens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regrrskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-

tation af årsregnskabet .

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsboligforeningens

aktiviteter for regnskabsåret l. januar 2014 - 31. december 20 14 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven, andelsboliglovens § 5, stk. I 1, og § 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægler.

Andelsbol i gforenin gen Gartnerhaven' Årsrapport for 20 t 4
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Den ra{hænsige revisors oåtesnins oå årsreønskabet

§upplerenda oplysainger vedrørende forståelse af revisioner

Andelsboligforeningen Gartnerhaven har som sammenligningstal i resultatopgøreisen fot' regnskabsåret 1,

januæ 2014 - 31. december 2014 medtaget det af generalforsarnlingen godkendte resultatbudget for 1.

januar21fi - 31. december 2A14. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været

underlagt revision.

Aadrus, de§ 4. mar-ts 2015

BRAIYDT
Statsautoriseret Rev isionspartnerselskab

å;:deisrf'ligfi. {-eni':gen Carmerhaver: ' ,fusr*pc*rt for ?0 i 4
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Anvendt regnskabspra ksis

Årsrapporten for Andelsboligforeningen Gartnerhaven er aflagt i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens § 5, stk. 11, § 6, stk- 2 og 8,
sant andelsboligforeningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiviteter for'

regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmeme opl«ævede boligafgift er

tilstrækkelig.

Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr. 1539 af 16. decernber 2013, jf. andelsboligfore-
ningslovens § 6, stk. 2, laævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om an-

delsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), § 6, stk. 8, samt at give de ef-
ter andelsboliglovens § 5, stk. I1, kævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støt-

te.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgøelsen er opstillet, så denne bedst viser andelsboligforeningens aktivitet i det forløbne
regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal fol regnskabsåret er medtaget for at vise afoigelser i
forhold 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.

Indtægter

Bol ipfgift vedrøende regn skabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Indtægter fra ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om

indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikte nødvendigvis periodiseret fuldt ud i

regnskabsperioden.

Omkostninger

Omkostninger vedr'ørende regnskabsperioden indgår i rcsultatopgørelsen.

Finausielle poster

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

regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Andelsboligforeningen Carherhaven ' Årsrapport for 2014
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Anyendt

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende
prioritetsgæid og låneomkostninger &a optagelse af lån (prioritetsgæld) samt renter af bankgæld.
Herudover indregnes betalinger på indgået rentesikingsaftale (renteswap).

Forslag til resultatdispouering

Under resultatdisponering indgår besfyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat,
herunder eventuelle forslag om overførsel til -Andre reserver'', feks. reservation af beløb til dækning af
fierntidige vedligeholdelsesomkostninger på andelsboligforeningens ejendom. Forslag om overførsel af
beløb til "Overffi't resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den
opkævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide
omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amortisering af kurstab, indeksregulering vedrørende
indekslan m.v.).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Aldelsboligforeningens ejendom måles til ejendomsvurdering l. oktober 2013.

Der afskrives ikke på andelsboligforeningens ejendorn.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiamættes til nominel vætdi.

Egenkapital

under andelsboligforeningens egenkapital indregnes medlemmemes andelsindskud.

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

"Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resuitat, ændringer i dagsværdien af finansielle
silaingsinstrumenter (renteswap) samt resterende overførsel af årets resultat.

Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til
imødegåelse af værdiforringelse af andelsboligforeningens ejendom, kursreguleringer m.v. i
overensstemmelse med generalforsamlingsbeslurning. I henhold til vedtægtemes § 14 indgår de
reserverede beløb iki<e i beregtingen af andelsværdien.

Prioritetsgæld inkl. fi nansielle sikringsinstrumenter
Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kosrpris, 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
proYenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lanets løbetid,

Andelsbol igforeningen Garu-rerhaven' Årsrapport for 20 i 4
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Finansielle instrumenter i form af indgåede aftaler om rentesiking (renteswap) værdiansættes til kostpris
på aftaletidspunktet, svarende til kr. 0. Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdien på
balaneedagen. fuets regulering af daggværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen.
Dagsværdien er opglort af leverandøren af aftalen. Renteswappen indregnes i tilknytning til
prioritetsgæiden, da den anses for en integreret del af belåningen af andelsboligforeningens ejendorn.
Værdien af renteswappen indgår i beregningen af andelsværdien,

Øv rige gældsfo rpli gtelser

Øvnge gæl ds forpl igtelser værdiansættes ti I nominei værdi.

Øvrige noter

Nøgleoplysninger

De i note 25 anførle nøgleoplysninger hæ til formål at gtrte regnskabsbrugsren et bedre gnmdlag for at
analysere andelsboligforeningens økonomiske sifuation.

I henhold til bekendtgørelse nr. 1539 af 16. decernber 2013 om oplysningspligt ved salg afandelsboliger,
skal der ifølge § 3 afgives en række nøgleoplysninger som noter til andelsboligforeningens årsregnskab.

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

Andelsværdi

Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 26. Andelsværdien opgøres i henhold til
andelsboligforeningsloven, samt vedtægternes s I 5.

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.ndelsboligforeningen Cartnerhaven . Årsrapport for 20 l,i
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Resu

Note

1

)

3

4

5

6

7

relse 1, ianuar - 31. december

Boligafgift

Øvrige indtægter

Indtægter i alt

Ejendomsskat og forsikinger
Forbrugsafgifter

Renholdelse

Vedligeholdelse, løbende

Administrationsomkosfninger

Omkostninger i alt

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansiel le omkostninger

Finansielle poster netto

Årets resultat

Årets resultat fordeles således:

Overført til "Reserveret til vedligeholdelse af
ejendommen"

Overført til " Reserveret ti I separatkl oakering"

Overfurt til "Andre reserver"

Overført restandel af årets resultat

Overført til "Overført resultat"

I alt

,ar** **.*

2At4

2.388.408

5.448

Bu{get 2014
(ej revideret)

2.388.408

4.648

2013

2.3ss.396

4.968

2,360.364

462.757
-75.746

-47.294

-M.494

-79.261

-509.548

-263.900

-88.000

-75.000

-50.000

- -81.7s0

-558.650

-24s.33s

-84.398

-s3.694

-r 88.887

-79.266

-6s l .580

I
9

1.884.308 1.834.406 1"108.184

15 I .856

-1.709.427

-t.ss1 .571

l5I.2r3

80.027 90.000

-r.726.54r Å.732.400

-l.646.474 -1.642.4A0

237.&34 192.006

75.000

68.400

7s.000

68.400

75.000

68.400

143.400 143.400 143.400

94.434 48.606 7.813

94.434 48.606 7.813

237.834 192.006 t5t.2l3

Ande i sbo I igforenin gen Cartnerhaven' Årsrapport fo r 2 0 I 4
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Balance 31. december

Aktiver

Note

Anlægsaktiver

l0 Ejendom

Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

20t4 2013

63.000.000

63.000.000

63,000.000

63.000.000

63.000.000

63.000.000

1 1.888

58.036

65.605 69,924

1.949.9&4 1.890.946

1.298.436 1.140.599

3.314.025 3.101.469

66.314.025 66.10I.469

t1

12

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender

Periodeafgræn snin gspo ster

Tilgodehavender i alt

Værdipapirer

Likvide beholdninger

Omsæf ningsaktiver i alt

Aktiver i alt

6.644

58.961

l3

14

Andelsboligforeningen Gartrerhaven . Årsrapport for 20 I 4 t0
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Passiver

Note

Egenkapital

15 Andelsindskud

16 Reserve for opskivning af ejendom

I7 Overført resultat

Egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver

I I Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen
19 Reserveret til separatkloakering

Andre reserver

Egerkapital i att

Gældsforpligtelser

20 Gæld til realkreditinstitutter inkl. finansielle instrumenter

Langfristede gældsforpligtelser i alt

21 Cæld til pengeinstitutter

22 Andengæld

23 Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i att

Passiver i alt

24 Eventualforpligtelser

25 Nøgleoplysninger

26 Beregning af andelsyærdi

16.219.844 19.132.288

2414

I 1 .1 80.000

12.200.000

-8.5i 1.856

14.768.144

i.27s.000

176.700

1.451.700

49.396.498

. 49.396.498

635.240

17.443

45.000

2013

i 1. i 80.000

12.200.000

-s.556.012

17.823.988

r.200.000

108.300

1.308.300

46.246.220

46.246.220

635.1 6 r

49.000

38.800

697.683

s0.094.r81

722.961

46.969.181

66.314.02s 66.10r.469

Andelsboligforeningen Gartnerhaven . Å-rsrapport for 20 1 4 ll
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Noter

2.320.008

68.400

Budget 2014

(ej revideret)

2.320.008

68.400

2413

2.286.996

68.400

2014

l. Boligafgift

Boligafgift

Separatkloakering

Øvrige indtægter

Restancegebyrer og ventelistegebyrer

Pbs gebyr

Ejendomsskat og forsikringer

Ejendomsskatter

Forsikinger
Erhvervsansvarsfors ikrin "

Forbrugsafgifter

Renovation

Elforbrug

Renholdelse

Snerydning, gtrus og saltning

Pasning af grønne arealer

2.388.408 2.388.408 2.35s.396

1

1.800

3.648

r.000

3.648

1320

3.648

5.448 4.648 4.968

199.361

61.997

1.399

I99.400

63.000

1.500

263.900

187.545

... 56.398

1.392

x4s,335262.757

4.

65.796

9.950

78.000

I0.000

75.560

8.838

75.146 88.000 84.398

2.544

44,750

30.000

45.000

9.944

43.750

47.294 75.000 53.694

Arrdelsboligforeningen Cartnerhaven .,Årsrapport lor 20 I 4 IL
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Noter

2014 Budget 2014

(ej revideret)

7013

,) {oo

0

668

850

0

0

2.578

16.000

91.0s0

59.395

15.74'7

0

Vedligeholdelse, løbende

Varmeanlæg

Drift af maskiner

Bygr ingsinstall ationer diverse

WS
Ventilationsanlæg

Bygning udvendig diverse

Reparation afvej
Beplantninger

Belysning af tenæn

Udvendi ge vinduer/døre

Tag

Diverse vedligeholdelse

7. Administrationsomkostninger

Administrationshonorar

Udarbejdelse og revision af årsrapport

Regrskabs- og bogholderimæssig assistance

Gebyrer m.v.

Kontorartikler

Generalforsamling

Hjemmeside

Fællesarbejde

Beslyrelseshonorar

Finarsielle indtægter

Renter, pengeinstitutter

Udbyne værdipapir

Kursregulering værdipapir

Kursgevinst ved låneoptagelse

9.200

179

0

6.588

5.661

1.274

0

240

5.016

747

15.625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r 5.000

3s.000

44.490 50.000 188.887

51.125

14.290

0

2.669

0

1.24s

330

t.202

8.400

58.000

600

6.250

3.000

500

2.500

500

2.000

8.400

56.996

s38

6.250

2.676

213

2.198

330

|.665

8.400

79.261 81.7s0 79.266

20.971

29.930

29.t76

0

20.000

70.000

0

0

19.778

76.552

0

55.526

I51.85680.027

Andelsboligforeningen Garherhaven Å6rapport for 20 i 4
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Noter

416.429

1 .289.1 5 1

20.921

0

Budget 2014

(ej revideret)

4D.40A

1.300.000

20.000

0

409.898

1.235.089

19.778

44.662

20132014

Finansielle omkostninger

Prioritetsrenter og bidrag

Betaling vedrørende renteswap

Renter, pengeinstifuft er

Kursregulering værdipapir

1.726.501 1.732.400 1.709.427
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10. Ejendom

Arskaffelsessum primo

Anskaffelsessum u ltimo

Opskrivninger primo

Opskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

Ejendomsvurdering 1 . olctober 20 1 4

11. Audretilgodehaveuder

Forsikingserstatning

Datea

12. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt forsikring

13. Værdipapirer

Nordea Invest korte obligationer

14, Likvide beholdninger

Nordea 1928 - 5365 536 300

Nordea 1928 - 5365 560 198

Nordea 1928 - 4386 376 714

3U122414 311t2 2013

50.800.000 50,800,000

50.800.000 50.800.000

12.200.000

12.200.000

r2.200.000

12.200.000

63.000.000 63.000.000

63.000.000 63.000.000

0

6.644

r r.888

0

6.644 11.888

s8.961 s8.036

s8.961 58.036

1.949984 1.890.946

1.949.984 1.890.946

t.296.972

1.464

0

1.020.258

3ls
124.026

1.298.436 1.140.599
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15. Andelsindskud

Andelsindskud primo

I6. Reserve for opskrivning afejendom

Reserve for opskrivning af ejendom primo

17, Overført resultat

Overført resultat prirn o

Årets overførte overskud eller underskud

Rentesikringsaft ale primo

Kursregulering rentesikring

18. Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen

Reserveret primo

Iføl ge resul tatdisponering

19. Reserueret til separatldoakering

Reserveret primo

Iføl ge resultatdisponering

3Ut22014 31/12 2013

I 1. I 80.000

1 1.r80.000 11.180.000

12.200.000 12.200.000

12.200.000 12.200.000

-'129.792

94.434

-4.826.220

-3.150.278

-8.611.8s6

1.200.000

75.000

-737.605

7.813

-7. I 73.855

2.347.63s

-s.556.012

I.125.000

75.000

1.275.000 1.200.000

r 08.300

68.400

39.900

68.400

176.700 108.300
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20. Gæld til realkreditinstitutter iukl.
finansielle instrumenter

Nordea Kredit, Cibor6 nom. kr. 29.A32.004

Nordea Kredit, Cibor6 nom. I«, 12.388.000

Renteswap

21, Gæld til pengeinstitutter

Nordea 1928 - 6878 279 628

22, Anden gæld

S§ldige omkostninger

Anden gæld

23. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt boligafgift

Kursværdi

29.037.806

12.390,478

7.976.498

31/12 2014

29,032.000

12.388.000

7.976.498

31/122013

29.032.000

r2.388.000

4-826.220

49.404.782 49.396.498 46.246.220

Nordea kedit obl. lån med variabel rente, hovedstol kr. 29.032.000, restløbetid 29 at. Afdragsfrit
indtil1.1.2022.

Nordea kedit obl. lån med variabel rente, hovedstol k. 12.388.000, restløbetid 29 år. Afdragsfrit
indril I -1.2022.

Rentesikring (renteswap), markedsværdi. Aftalen løber til 30.12 2021 og har en rnarkedsværdi pr.

31 .12 2014 med et tab på kr. 5.549.279 . Aftalen om renteombytning til fast rente 3,62 o/o p.a. sikrer

Nordea kredit lån, oprindeligt k. 29.032.000.

Rentesikring (renteswap), markedsværdi. Aftalen løber til 30.12 2021og har en markedsværdi pr.

31.12?014 med et tab på kr.7.427.219. Aftalen om renteombytning til fastrente 3,69 o/a p.a. siker
Nordea kedit lån, oprindeligt kr. 12.388.000.

635.240 635.161

635.240 635.16r

47.750

1.250

17.443

0

17.443 49.000

45.000

45.000

38.800

38.800

Andel sbol i gforeningen GarErerhaven' Årsrapport for 20 1 4 l7
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24. Eventualforpligtelser

Der er tinglyst ejerpantebrev i ejendomrnen på k. 630.000 til sikkerhed for banlonellemværende
med Nordea Bank.

Andelsboligforeningens medlemmer hæfter alene for andelsboligforenhgens forpligtelser med
deres indskud.

Andelsboligforeningen har ikke afgivet garantierklæringer overfor pengeinstitutter i forbindelse
med andelshavernes optagelse aflån til køb afandelsbeviser.

25. Nøgleoplysninger

Lovkrævede nøgleoplysninger

Bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013 angiver i bekendtgørelsens Bilag I en række
lovkævede nøgleoplysninger om foreningens økonomi. Oplysningerne er anført neåenfor. Der er
anfirrt et referencenummer for hver oplysning der svarer til de i nøgleskemaet anvendte
referencenumre-

Feltor, Boligtype

Bl Andelsboliger

BZ Erhvervsandele

83 Boliglejemål

84 Erhvervslejemål

85 Øwige lejemål, kæIdre, garager m.v.

86 I alt

Antal BBR Areal
3llt2z0l4 3u1220t4

Stk. mr

3.885

0

0

0

0

BBRAreal BBRAreal
31n22013 3Ut22012

m2 mz

3.885 3,855

00
00
00
00

38

0

0

0

0

38 3.885 3.885 3.855

Boligernes
Boligernes areal

areal (anden
(BBR) kilde)

Det
oprindelige

indskud AndetFeltnr. Sætkryds

C i Hvilket fordelingstal benyttes ved
opgørelse af andelsværdien ?

C2 Hvilket fordelingstal benyttes ved
opgørelse af boligafgiften ?

Feltnr.

D1 Foreningensstiftelsesår

D2 Ejendommensopførelsesår

Feltnr. Sætkryds

El Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for
andelen ?

År

Iqtj -

2002

200 I

Andelsboligforeningen Gartnerhaven . Årsrapport for 20 I 4

Ja

18



revlslon § rådgivnlflg

Noter

?,5, Nøgleoplysninger(fofisat)

Feltnr'. Sæt kryds

F1 Anvendt vurdering5princip tilberegning af
andeisværdien

Feltnr. tr'orklaring på udregning:

F2 Ejandommens værdi ved det anvendte
vurderingsprincip

Feltnr. Forklaring på udregning:

F3 Generalforsamlingsbestemtereserver

Feltnr. Forklaring på udregning:

F4 Reserver i procent afejendomsværdi

Feltnr.

Hi Botigafgift
\n Erhvervslejeindtægler

H3 Boliglejeindtægter

Forklaring på udregning:

Feltnr.

J fuets resuitat pr. andels m2 de sidste 3 år

Anskaffel- Valuar- Offentlig
sesprisen vurdering vurdering

x

Ejendomsværdi (f2)
G;rttt*.T*t irtt(86)

kr. pr. m2

Anvendt vserdi
3lll2 2Ol4 kr.

63.000.000

Anvendt værdi
311122014 kr.

16.216

Åndre reserver (F3)
m2 ultimo året i alt (86)

kr, pr. m2

3741.451j00

(FJ * 100) / F2 %

Feltnr. Sæt kryds

Gl Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal
tilbagebetales ved foreningens opløsning ?

G2 Er foreningens ejendorn pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om
frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.
(lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009) ?

G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på
foreningens ejendom ?

NejJa

Forklaring på udregningt
Ultimo månedens indtægt (uden lradrag for tomgang, tab m.v.) * l2

m2 pr. balancedagcn for andelsboliger (Bl + B2)

199.034

0

0

kr. pr. m:
* t2 / 3.885 615
* 12 t 3.885 0
+ 12 / 3.885 0

Årets resultat
m2 pr. balancedagen for andelsboliger (Bl + 82)

412012 Å12013 Ar20t4
kr. pr. m2 kr. pr. m2 .kr. pr. m2_

92 39 6l

Andelsboligforeningen Cartnerhaven Årsrapport for 20 I 4 19
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25. Nøgleoplysuinger(fortsat)

Forklaring på udregning afKl; Andelsværdi pr. balancedagen
m2 pr. balancedagen for andelsboliger (Bl + 82)

Forklaring på udregning af I(2t {Gældsforpligtelse - omsætningsaktiver) pr. balancedagen
m2 pr. balancedagen for andelsboliger (81 + 82)

Feltnr.

Kl Andelsværdi

K2 +(Gæld-omsætningsaktiver)

K3 Teknisk andelsværdi

Forklnring på udregning:

Feltnr.

Ml Vedligeholdelse,løbende

1,t12 Vedligeholdeise, genopretning ogrenovering

M3 Vedligeholdelse i alt

kr. pr. m2

3.799

*t2.a4l
i5.840

Vedligeholdelse pr. år
m2 ultimo året i alt (86)

Ar2012 År 2013 År 2014
kI. pr. m2 kr. pr. m2 kr. pr. m2

12

0

49

0

il
0

49l2 l1

værdi afejendom - balancedagen * 100

Regnskabsmæssig værdi af ejendommen på balancedagen

Feltnr.

P Friværdi (gældsfolpligtelser sammenholdt med
ejendommens regnskabsmæssige værdi)

Forklaring på udregning:

Feltnr.

R Årets afdrag pr. andels m2 de sidste 3 år

Supplerende nøgletal i øvrigt

Årets afdrag
m2 pr. balancedagen for andelsboliger (Bl + 82)

Ud over de lovkrævede nøgleoplysninger ovenfor, er der beregnet følgende nøgletal,der medvirker
til at skabe det fornødne overblik over foreningens økonomiske udvikling. Der er tåget
udgangspunkt i værdierne pr. balancedagen.

2A

År 2012 År 2013 År 2014
kr, pr. m2__ kr. pr. ml kr. pr. m2

000

Forklaring på udregnin g:

Andelsboli gforenin ge n Cartnerhaven . Årsrapport for 20 I 4 20
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25. Nøgleoplysninger(fortsat)

Offentlig ej endomsvurdering

Anskaffelsessum ft ostpris)

Cældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver
Foreslået andelsværdi

Henlæggelser (andre reserver) uden for andelsværdien

kr. pr. m2 andele

{81 + 82)

16.216

i3.076

12.041

3.799

374

kr. pr. m2 i alt
(86)

t6.216
13.076

12.041

3.799

374

kr. pr. m2

615

100

t4.768.t44
49.396.498

49.404.782

14.759.860

14.759.860

I r .180.000

\32A

1,593

Boligafgift i gennemsnit pr. andelsboligmz ultirno (Hl)

omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger * finansie[e poster netto * afdrag):

Vedl i gehol delsesomkostninger

Øvrige omkosfrringer

Finansielle poster, netto

Afdrag

Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtægter

Andelsboligforeningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver
Prioritetsgæld inkl. renteswaps, regnskabsmæssig værdi
Prioritetsgæld inkl. renteswaps, kursværdi

Fordelingstal er indskudt andelskone.

Værdi pr. fordelingstal

senest vedtagne andelsværdi til sammenligrring (vedtaget på generalforsamlingen
den 7. april 2014)

2

22

76

0

100

26. Beregning af andelsværcli

Bestyrelsen foreslår følgende værdiansænelse i henhold til andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2,
Iitra c, (offentlig ejendomsvurdering), samt vedtægternes s l5:

Ande I sbo I i gforenin gen C artneriraven . Årsrapport for 20 1 4 2t
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26. Beregning af aldelsværdi (fortsat)

Fordelingen af andelsværdien på typer af andele:

Anrar anirere ",rllljll?,åij rnrrskud i art {kr.) iXxåHr;. (-f; ^*:lTålT i[Il
r l 280"000 3.080.000 369.6s7 4.066.22327 300.000 8.100.000 396.061 rc.6g3.63.1

11.180.000 14.759.86038

Boligtype (m2) Indskud pr. andelstype (kr.)
93 280.000
106 300.000
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