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Administrator-

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Andelsboligforeningen Gartnerhaven.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A,
andelsboliglovens § 5" §tk. I l, og § 6, stk. 2 og B, og foreningens vedtægter.

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

Ingen af andelsboligforeningens aktiver er påntsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud oyer de
anførte, og der påhviler ikke andelsboligforeningen eventualforpligtelseq som ikke fremgår afårsregnska-
bet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ik:lrc indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af andelsboligforeningens fi nansielle stil ling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Harlev J, den I. rnarts 2016

Bætyrelse

Henrik Thomsen
formand

Inge Jørgensen Karl Jakobsen

/ø,",1 Wo,"r* hf WWc /*Jcø**
{/

Andelsboligforeningen Gartnerhaven . Årsrapport for 2015



BRANDT
rerrision E rådgivdog

Administralor-

Som administrator i Andelsboligforeningen Cartnerhaven skal vi hermed erklære, at vi har forestået
administrationen af foreningen i regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 20t5. Ud fra vores
administration og føring af bogholderi for foreningen er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af foreningens aktivitstel' i regnskabsåret samt af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015.

Pia Kristiansen
Datea A/S
Viby Centret 24
8260 Viby J

www.datea.dk

Årsrappofien er frernlagt og godkendt på andelsbotigforeningens ordinære generalforsamling den I l. april
20t6.

Dirigenl

Andelsboligforeningen Gartnerhaven . Årsrapport for 20I j
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Den sdtrprslsc,rcy§srs pitesuts på årqrcsus&n}§t

'f il medlem nlenne i Andelsboligfirreningen Cartnerhaven

Vi har rcvidcrr:t årsrcgnskabet for Andelsboligfbrerringen Gartneilraven for regnskabsåret l. .ianuar Z0lS -
3 L dccetnbcr 20 15, der omlatter anvendt regrskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsrcgnskabct utlarbc.itles elter årsl'egnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens § 5, stk. ll, og § 6,
stk. 2 og 8, og lbrcningens vedtægter.

Ledelsens ansvar filr årsregnskabet

Anilelsboligfilrcningens ledelse har ansvaret for uclarbejclelsen al'et årsregnskab, der giver et retvisende
billede it"rverensstetnmelse mccl årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens § 5, stk. ll, og § 6,
stk. 2 og 8' og floreningens vedtægter. t,edelsen har endvidere ansvaret lbr den intemc kontrol, som
andelsboliglbreningens ledelse anser nødvendig fbr at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig feilinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansyar

V0res ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregrrskabet på baggrund af vores revisi6n. Vi har udfiart
rcvisiclnen i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og ydorligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høi grad af sikkerhed fbr, om årsregrskabet er uden væsentlig f§linfbrmation.

lin revision omfattcr udførelse alrevisionsl-randlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet' De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vtrdering af risici
for væsortlig teilinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overve.ier revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et
årsregnskah, «Jer giver et retvisende billede. Fonnålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas-
sende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
andelsboligfbreningens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige sanrt den samlede præsen-
tation af årsregrrskabet .

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

I)et er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af andelsboligforeningens
aktiviteter for regnskabsåret l. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven, andelsboliglovens § 5, stk. 1 l, og § 6, stk.2 og g, og foreningens vedtægter.

Andelsboligfot eningen Gartnerhaven . Årsrapport for 201 5
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Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Andelsboligforeningen Gartnerhaven har som sammenligningstal i resultatopgøelsen for regnskabsåret L
januar 2015 - 31. decernber 2015 medtaget det af generalfbrsamlingen godkendte resultatbudget for l.
ja:ruar 2015 - 31. december 2015. Resultatbudgettet har, som det fremgfu'af årsregrrskabet, ikke været
underlagt revision.

Aarhus, den I . marts 2016

,riseret Revisionspartnerselskab

stiånsen
statsautoriseret revisor

Andelsboligforeningen Gartnerhayen . Årsrapport for 20 t 5
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Årsmppoften for Andelsboligforeningcn Gartnerlraven er aflagt i overensstemmelse metl
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboligforeningslovens § 5, stk. I l, § 6, stk.

2 og 8, bckcndtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboligforeningslovens § 6, stk. 2, samt

anilelsbol igfcrreningcns vedtægter.

Irotmålet med årsrapporten cr at give et retvisende billede af tbreningens aktiviteter for regnskabsperioden,

og vise, om den budgetterede og hos nredlemnrerne opkrævede boligafgifi er tilstrækkelig.

Endvidere er fonnålet at give krævede nøgleoplysrringer, at give oplysning om andelenes værdi og at give
oplysnirrger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtagel støtte.

Årsrapporlen er aflagt efter samme regnskabspraksis som sitlste år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så demre bedst viser andelsboligforeningens aktivitet i det lbrløbne
regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåt'et er nredtaget for at vise afvigelser i
forhold til realiserede tal. og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været

tilstrækkeligetil at dække omkostningeme forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter

Ilol igafgi ft vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørel sen.

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

indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i
regnskabsperioden.

0mkostninger

Omkostninger vedrø'ende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster

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

F'inansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrenende

prioritetsgæld og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld) samt renter af bankgæld.

Herudover indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap).

Andelsboligforeningen Gartnerhaven' Årsrapport for 20 I 5
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Å nvendt reglsbe Lqp13 ks-it

Forslag til resultatdisponering

lindcr rcsultatdisponcring indgår bestyrelsens lbrslag til disponering af regnskabsperiodens resultat,
hcrunder cventuelle lbrslag <xn overliarsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af
fremtidige vedligelroldclscsomkostninger på andelsboligfirreningens ejen«Iom. Forslag om overførsel af
beløb til "Overlia't resultat rnv."' er alene speciliceret af hensyn til at kunne vurdere, hvor-vidt den
opkrævcde boligafgift cr tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafclrag med fraclrag af ikke Iikvide
omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amortiserirrg af kurstab, indeksregulering vedrørende
indekslån m.v.).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andelsboligforeningens e.iendom måles til e.iendomsvtrdering r. oktober 201 5.

Der afbkrives ikke på andelsboligfbreningens ejendom.

Tilgodehavender
'I'ilgodehavender værdiansættes til nominel værdi.

Bgenkapital

Under andelsboligforeningens egenkapital indregrres mecllemmemes andelsindskud.

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

"Overføfi resultat m.v." indeholder akkunuleret resultat, ændringer i dagsværdien af finansielle
sikringsinstrumenter (renteswap) sarnt resterende overfbrsel af årets resultat.

Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation
imødegaelse af værdiforringelse af andelsboligloreningens ejendorn, kursreguleringer m.v.
overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægtemes § 14 indgår
reserverede beløb ikke i beregningen afandelsværdien.

Prioritetsgæld inkl. finansielle sikringsinstrumenter

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu eftsr fradrag af
aftoldte 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,

til
i

de
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Anvendt regnskåbspråksis

Irinansielle instrumenter i fbnn af indgåede a{laler om rentesikring (renteswap) værdiansættes til kostpris
på allaletidspunktet, svarende til kr. 0. Efterlblgende indregnes renteswappen 1il dagsværrlien på

balancedagen. Årcts rcgulering afl dagsvænlien på renteswappen fbres direkte på egenkapitalen.
l)agsværdien er opgiort af le verandøren af aflalen. Renteswappen indregnes i tilknytning til
prioritctsgælden, da den anses ftrr cn integreret del af belåningen af andelsboligfbreningens ejcndom.
Værdicn al'renteswappen indgår i bereg,ningen af andelsværdien.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gæl dsforpli gtelser vær diansættes ti I nominel værdi.

Øvrige noter

Nøgleoplysninger

De i note 25 anfø*e nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af § 3 i bekendtgørelse
nr.2 af 6. ianuar 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og t,anddistrikter om oplysningspligt ved salg af
andelsboliger.

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

Andelsværdi

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

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

Anelelstr"roligforeningen Gartnerhaven' Årsrapport for 20 I 5
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Resullq{opgørelse I. januar - 3I. decemher

Note

I

2

4

5

6

7

2015 Budget 201 5 zot4

Boligafgift
Øvnge indtægter

Indtægter i alt

Ejendomsskat og forsikringer

Forbrugsafgifter

Renholdelse

Vedligeholdelse, løbende

A dmi ni strati onsomkostninger

Omkostninger i alt

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Finansielle poster neffo

Årets resultat

Årets resultat fordeles sålecles:

Overført til "Reserveret til vedligeholdelse af
ejendomrnen"

Anvendt "Reserveret til vedligeholdelse af
ejendommør"

Overført til "Reserveret til separatkloakering"

Overført til "Andre reserver"

Overført restandel af årets resultat

Overført til "Overføt resultat"

I alt

2.427.248 2.423.000 2.393.856

2.421.8A0

5.448

(ej revideret)

2.418.1s2

4.848

2.388.408

5.448

476.5il
-72.434

-71.0A6

-188.726

-103.416

-276.600

-80.000

-80.600

-272.s00

-r04.900

-262.757

-75.746

-47.294

-44.490

-79.261

-712.093 -814.600 -509.548

l.7t5.ls5 1.608.400 1.884.308

I
I

67.387

-1.765.615

45.000

-1.710.000

80.427

-1.726.50t

-1.698.228 -1.665.000 -t.646.474

16.927 -s6.600 237.834

7s.000

-147.500

68.400

75.000

-200.000

68.400

75.000

0

68.400

-4.r00 -s6.600 143.400

21.027 94.434

21.027 94.434

16.927 -56.600 237.834

Andelsboligfcrreningen Gartnerhaven . Årsrapport for 20 I 5
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Balance 31. decemtler

Aktiver

Note

Anlægsaktiver

I0 Ejendom

Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

2015 2014

63.000.000 63.000.000

63.000.000 63.000.000

63.000.000 63.000.000

il
12

Omsætnilrgsaktiver

Andre tilgodehavender

Peri od eafgrænsn in gspo ster

ll'ilgodehavender i alt

Værdipapirer

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

6.644

58.961

s9.727 6s.60s

1.955.992 1.949.984

0

59.727

l3

14 1.266.179

3.281.898

1.298.436

3.3I4.02s

66.281.898 66.314.A2s

Andelsboligforeningen.Gartnerhaven' .Årsrapport for 20 I 5 IO
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Balance 31. december

Passivcr

Npte

Egcnkapital

l5 Andelsindskud

16 Reservc for opskrivning afejendom
17 Overført resultat

Egenkapital fiør generalforsamlingsbestemte reserver

Itl Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen

l9 Reseleret til separatkloakering

Andre reserver

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

20 Gæld til realkreditinstitutter inkl. finansielle instrumenter

Langfristede gældsforpligtelser i alt

rr.r80.000

12.2$4.000

-7.651.952

201 5 2014

r 1.180.000

D.2A0.A00

-8.6 r r .856

15.728.048 14.768.144

1.27s.000

176.704

1.447.60A 1.45t.700

17.175.648 16.2t9.844

48.457.621 49.396.498

48.457.621 49.396.498

1.202.s00

24s.100

21

22

23

Cæld til pengeinstitutter

Anden gæld

Peri odeafgrænsnin gsposter

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

634.129

r4.s00

0

63s.240

17.443

45.000

648.629 697.683

49.106.259 50.094.181

66.281.898 66.314.02s

a

24 Eventualforpligtelser

25 Nøgleoplysninger

26 Beregning af andelsværdi

Andelsbol igforeningen Cartnerhaven . Årsrapport for 20 I 5 It
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Noter

2.353.400

68.400

Budget 3015-
(ei revideret)

2.349.752

68.400

2.320.008

68.400

20ts 2At4

Boligafgift

Boligafgitt

Separatkloakering

Øvrige indtægter

Ventelistegebyrer

Pbs gebyr

Ejendomsskat og forsikringer

Ejendomsskatter

Forsikringer

Erh vervsan svarsforsi krin g

Forbrugsafgifter

Renovation

Elforbrug

Renholdelse

Snerydning, grus og saltning
Pasning af grørme arealer

2.421.800 2.418.1s2 2.388.408

1.800

3.648
1.204

3.648

r.800

3.648

s.448 4.848

2t2.120

62.972

l_419

212.200

63.000

1.400

I99.361

61.997

1.399

276.51t 276.600 262.757

61.946

10.488

67.000

t3.000

65.796

9.950

80.000 75,746

25.256

45.750

35.000

45.600

2.544

44.7s0

47.29471.006

t2Andelsboligforeningen Gartuierhaven' Årsrapport for. 20 I 5
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Noter

20 t5 Budget 2015 2014
(ej revideret)

6. Vedligehoklclse,løbende

Varmeanlæg

Drifl af nraskiner

Bygni ngsinstal lationer diverse

VVS

tlygning udvendig diverse

Bqrlantninger

Belysning af terræn

Udvendige vinduer/døre

Tag

Diverse vedligeholdelse

7. Admirristrationsomkostninger

Administrati onshonorar

Udarbejdelse og revision af årsrapport

Energimærkning

Gebyrer m.v.

Generalforsamling

Hjelnmeside

Fællesarbejde

Bestyrelseshonorar

Finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter

Udbytte værdipapir

Kursregulering værdipapir

7.144

328

803

s.716

238

12.568

7.316

7.115

147.498

0

10.000

s00

0

7.000

0

0

5.000

0

200.000

s0.000

I4,B6I

t79

0

6.588

1.274

240

5.016

747

15.62s

0

188.726 272.500 44.49A

58.49s

15.000

ts.638

2.734

1.799

330

1.020

8.400

s8.000

t4.500

16.000

3.000

2.s40

500

2.000

8.400

sl.125

14.290

0

2.669

1.245

330

1.2a2

8.400

103.4t6 104.900 79.261

8.

16.717

50.670

0

20.000

25.000

0

20.921

29.930

29.176

67.387 45.000 80.027

Andelsboligforaningen Cartnerhaven . Årsrapport for 20 1 5 t3
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Noter

2015 Budget20l5
(ej revideret)

2014

9. Finansielle omkostnirger

Pri oritetsrenter og bidrag

Betaling vedrørende renteswap

Renter, pengeinstitutter

Kursregulering værdipapir

287.869

1.416.44s

16.717

44.s84

400.000

I.290.000

20.000

0

416.429

1.289.15 r

20.921

0

1.765.61s 1.7I0.000 1.726.501

.Andelsboligforeningen Cartnerhaven' Årsrapport for 201 5 ,4
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Noter

r0. Ejendom

Anskaflblsessum primo

Anskaffelsessum ultimo

Opskrivninger primo

Opskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

Eiendonrsvr"u'dering I. oktober 20I -5

Andre tilgodehavender

I)atea

31112 2015 31il22014

50.800.000 s0.800.000

50.800.000 50.800.000

t2.200.000 12.200.000

12.200.000 r2.200.000

63.000.000 63.000.000

63.000.000 63.000.000

6.644

6.644

59.727 58.96r

59.727 58.961

t.955.992 1.949.984

1.955.992 ,,.949.984

Il.

12. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt forsikring

13. Værdipapirer

Nordea Invest korte obligationer

14, Likvidebeholdninger

Nordea 1928 - 5365 536 300

Nordea 1928 -5365 560 198

1.262.633

3.546

1.296.972

1.464

1.266.179 1.298.436
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Noter

15. Andelsindskud

Andelsindskud primo

16, Ressrve for opskrivning af ejendom

Reserve for opskrivning af eiendom primo

17. 0verført resultat

Overført resultat primo

Årets overførte overskud eller underskud

Rentesikringsaftale primo

Kursregulering rentesikring

18. Reseleret til vedligeholdelse af ejendommen

Reserveret primo

Ifølge resultatdi sponering

Anvendt til tagrender

19. Reserveret til separatkloakering

Reserveret primo

Ifølge resultatdi sponering

3Ut220ls 3t/12 2014

I 1. t 80.000 I 1.180.000

I1.r80.000 I1.180.000

r2.200.000 12.200.000

12.200.000 12.200.000

-635.3s8

21.027

-7.975.498

938.877

-729.792

94.434

-4.826.22A

-3.150.278

-7.6s1.9s2 -8.611.8s6

1.275.000

75.000

-147.500

1.200.000

7s.000

0

1.202.s00 t.275.0$0

176.700

68.400

108.300

68.400

245.100 176.700

Andelsboligforeningen Cartnerhaven ' Årsrapport for 201 5 t6



ffirqÆ-§qr:37
revision 6 rådgivnlnq

Noter

3llt2201s 3l /12 2014

2ll. Gæltl til realkreditinstitutter inkl.
fi na nsielle instrumenter

Nordea Kredit, Citror6 nonr. kr.29.032.000
Nordea Kredit, Clibor6 nom. kr. 12.388.000

Renteswap

Nordea kredit obl.

indtil I.1.2A22.

Nordea kredit obl.

indtil I .1.2022"

Kursværdi

29"055.ttO6

r2.398. I 58

7.037.621

29.032.000

r 2.388.000

7.037.621

29.032.000

r 2.388.000

7.976.498

48.491.585 48.457.621 49.396.498

Iån med variabcl rente, hovedstol kr. 29.032.000, restløbetid 28 år. Afdragsfrit

lån med variabel rente, hovedstol kr. I2.388.000, restløbetid 28 år. Afdragsfrit

Rentesikring (renteswap). markedsværdi. Aftalen løber til 30.DZAZI
31.12 2015 med et tab på kr. 4.896.588. Aftalen om renteombytning til
Nordea kredit Iån, oprindeligt kr. 29.032.00A.

Rentesikring (renteswap), markedsværdi. Aftalen løber til 30.12 Z02l
31.12 2015 med et tab på k. 2.141.033. Aftalen om renteombytning til
Nordea kredit Iån, oprindeligt kr. 12.388.000.

21, Gæld til pengeinstitutter

Nordea 1928 - 6878 279 628

22. Anden gæld

Skyldige omkostninger

23. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt boligafgift

og har en markedsværdi pr.

fast rente 3,62Yo p.a. sikrer

og har en markedsværdi pr.

fast rente 3,69 oÅ p.a. sikrer

634.129 635.240

634.129 63s.240

r4.500 17.443

14.500 17.443

45.000

45.000
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Noter

24. Eventualforpligtelser

'l'il sikkcrhed for gæld til realkreditinstitutter, 48.458 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger,
hvis regrskabsmæssige værdi 3 I . december 2015 udgør 63.000 t.kr.

Dcr er tinglyst ejeryantebrev i ejendommen på kr. 630.000 til sikkerhed for bankmellemværende
med Nordea fJank.

Andelsboligforeningens medlemmer hæfter alene for andelsboligforeningens forpligtelser med
deres indskud.

Andelsboligforeningen har ikke afgivet garantierklæringer overfor pengeinstitutter i forbindelse
med andelshavernes optagelse af lån til køb af andelsbeviser.
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Noter

25. Nøgleoplysningcr

Lovkrævede nøgleoplysninger

I bilag I til bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 er opregnet en række nøgleoplysninger om
forcningens økonomi, der skal optages som noter til årsregrrskabet. Disse nøgleoplysning*i følg*.
her:

Feltnr. Boligtype

Bl Andelsboliger

BZ Erhvervsandele

t]3 Boligle.ienrål

84 Erlrvervslejemål

85 Øvrige lejemåI, kældre, garager m.v.

86 I alt

Feltnr. Forklaring på udregningl

FZ Ejendommens værdi ved det anvendte
vurderingsprincip

Feltnr. Forklaring på udregning:

F3 Generalforsamlingsbestemtereserver

Feltnr. Sæt kryds

C1 Flvilket fordelingstal benytes ved
opgørelse af andelsværdien ?

C2 Llvilket fordelingstal benyttes ved
opgørelse af boligafgiften ?

Feltnr.

Dl Forcningensstiftelsesår

D2 E-iendommensopførelsesår

Feltnr. Sæt kryds

El FIæfter andelshaveme for mere end deres indskud?

Ireltnr. Sæt kryds

FI Anvendt vurderingsprincip til beregning af
andelsværdien

3.88s 38 3.885

Boligernes
areal Det
(anden oprindelige
kilde) indskud Åndet

20a2

2001

Anskaffel- Valuar- Offentlig
sesprisen vurdering vurdering

X

Ejendomsværdi (F2)

3UtZ z$ts
BBR Areal

m2

3.88s

0

0

0

0

3UU2A14
BBR Areal

m2

3.885

0

0

0

0

3UtL 2015
Antal BBR Areal

m2

3.885

0

0

0

0

38

0

0

0

0

3.88s

Boligernes
areal

(BBR)

x

År

l\ej

X

Ja

Anvendt værdi
3l/12 2015 kr.

m2 ultimo året i alt (86)
kr. pr. m2

63.000.000

Anvendt værdi
3tll22015kr.

16.216

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

kr. pr. m2

t.447.600 373
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Noter

)< Nøglcoplysningcr (firrtsnt)
I,'eltnr. lbrklaring på utlregning:

I:4 lleserver i procent af e.icndomsværcli

(F3*tOo)tF?Y"

Iieltnr. §æt kryds

C I l-lar forenirrgcn modtaget offentligt tilskucl, sonr skat
tilbagebetales ved foreningerrs opløsning ?

G2 Er fbreningens e.iendom pålagt tilskudsbestenrmelser, jf. lov onr
Iiigørelse fbr visse tilskudsbestemmelser m.v.
(lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktoher2009) ?

G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjernfaldspligt) på
ftireningens e.iendom'i

Ja

x

X

X

Forklaring på udrcgning:
Ultimo månedens indtægt (uden fradrag lbr tomgang, tab rn.v.) * 12

m2 pr" balancedagen for antlelsboliger ifl + B2)

Iieltnr.

HI Boligafgift
H2 llrhvervslejeindtægter

I-13 Iloliglejeindtægter

Forklaring på udregning:

Feltnr.

J Årets resultat pr. andels m2 de sidste 3 år

Forklaring på udregning af KI:

Forklaring på udregning afK2:

Feltnr.

Kl Andelsværdi

K2 +(Gæld-omsætningsaktiver)

K3 Teknisk andelsværdi

Forklaring på udregning:

Feltnr.

M1 Vedligeholdelse,løbende

MZ Vedligeholdelse, genopretning ogrenovering

M3 Vedligeholdelse i alt

(Gældsforpligtelse - omsætningsaktiver) pr. balancedagen
mz pr. balancedagen for andelsboliger (Bl + 82)

Årets resultat
m2 pr. balancedagen for andelsboilg.(Bt + Ba

År 2013 År 2014 År 2015
kr. pr. m2 kr. pr, m2 kr. pr. m2

39614

Andelsværdi pr. balancedagen
m2 pr. balancedagen for andetsbolige. 1trt + nZ;

kr. pr. m2

4.040

U.795

l s.83s

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

År 2013 Lr20t4 År 20lS
kr. pr. m2 kr. pr. m2 kr. pr.4

20t.817 * l2/
0 *12/
0 *12/

kr. pr. m2

3.885 623

3.885 0

3.885 0

49

0

ll
0

49

0

4949 ll
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25. Nøgleoplysrringer (fortsat)

!'orklaring på urlregning:
(llcguskabsmæssig værtli af ejendom - Cældsforpligtelser i alt) på balancedagen * 100

Regnskabsmæssig værdi af ejendommen på balaneedagen

I'eltn r.

P Friværdi (gældsflorpligtelser sammenholdt med
e.i endommens regnskabsmæssi ge værdi )

Årets afdrag

22

l'orklaring på udregning:

Feltnr.

R Årets afdrag pr. andels m? de siclste 3 år

m? pr. balancedagen for andelsboliger (Bl + 82)

År 2013 År 2014 År 2015
kr. pr. m2 kr. pr. m2 kr. pr. m2

000

Supplerende nøgletal i øvrigt

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 taget
udgangspunkt i værdieme pr. balancedagen.

Offentli g ej endomsvurdering

Anskaffel sessum (kostpri s)

Gældsforpl i gtelser fratrukket omsætningsaktiver

Foreslået andelsværdi

Reserver uden for andelsværdi

Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolign2 ultimo (FIl)

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

Vedl igeholdel sesomkostninger

Øvrige omkostninger

Finansielle poster, netto

Afidrag

Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtægter

kr. pr. m2 andele
(81 + 82)

16.216

13.076

t1.795

4.040

373

kr. pr. m2 i alt
(86)

16.216

13.076

11.795

4.040

373

kr. pr. m2

623

o/

8

22

70

0

100

100
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Noter

26. Beregning af andelsvænli

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

Andelsboligforeningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver

Prioritetsgæld inkl. renteswaps, regnskabsmæssig værdi

Pr:ioritetsgæld inkl. renteswaps, kursværdi

Ejendommen er indregnet til offentlig ejendomsvurdering pr. 31. december 2015.

Fordelingstal er indskudt andelskrone.

Værdi pr. fbrdelingstal

Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen

den 14. april 2015)

Fordelingen af andelsværdien på typer af andele :

Antal andele

11

27

Indskud pr.
andelstype (kr.)

280.000

300.000

Indskud i alt (kr.)

3.080.000

8.100.000

Andelsværdi pr.
andelstype (kr.)

393.054

421.129

15.728.048

48.457.621

-48.491.585

15.694.084

15.694.084

r 1. t 80.000

1,4038

1,3200

Andelsværdi inkl.
indskud (kr.)

4.323.594

1t.370.494

15.694.08438 11.180.000
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