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Vibenshus Boligforening

Foreningsoplysninger

Forening

Vi bensh us Boligforening

Kertemindegade 3-11lStrandboulevarden 149

2100 København ø

Regnskabsperiode:

Matrikelnummer:

1. januar 20L3 - 31. december 2OL3

3978, Udenbys Klædebo Kvarter

Formål

Foreningens formål er, til fordel for dens medlemmer, at administrere foreningens ejendom, matrikel nr. 3978 Uden-

bys Klædebo Kvarter.

Bestyrelse

Jens Panduro, formand

L¡ne Lofthe¡m, kasserer

Talat Baysal

Søren Rødsgaard Lauesen

SØren Rahr

Administrator

Rialtoadvokater

Rialtobygningen

Falkoner Allé 1

2000 Frederiksberg

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S

Vesterbrogade 8

0900 København C

Revision

Dansk Revision Roskilde

God kendt Revisionsa ktieselska b

Køgevej 464

4000 Roskilde

Kontaktperson:

John Lorey Petersen

Jesper Brøns
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Vibenshus Boligforening

Bestyrelsespåtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for Vibenshus

Boligforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A,

andelsboliglovens 5 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt

andelsboligforeningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et

retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

Roskilde, 2I. marTs 2O'J,4

Bestyrelsen:

Jens Panduro

Formand

Talat Baysal

finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resulta-

tet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2013.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet

begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurde-

ringen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-

kendelse.

l-l,o
Line Loftheim

Kasserer

(/\-
Lauesen
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Vibenshus Boligforening

Den uafhæng¡ge rev¡sors påtegn¡ng på årsregnskabet

Til medlemmerne i Vibenshus Boligforening

Vi har revideret årsregnskabet for Vibenshus Boligfor-

ening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2O13,

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-

relse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter

årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5

5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt boligforeningens

vedtægter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Vibenshus Boligforenings ledelse har ansvaret for

udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser, andelsboliglovens 5 5, stk. 11, og 6, stk.

2 og 8 samt boligforeningens vedtægter. Ledelsen har

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregn-

skabet på grundlag af vores revision. Vi har udført

revisionen i overensstemmelse med internationale

standarder om revision og yderligere krav if@lge dansk

revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske

krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå

høi grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger

af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-

Roskilde, 2t. mafts2Ot4

Dansk Revision Roskilde

Godkendt

gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for

boligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der

giver et retvisende billede. Formålet hermed er at

udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusi-

on om effektiviteten af boligforeningens interne kon-

trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om

ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om

ledelsens regnskabsmæssige sk6n er rimelige samt den

samlede præsentation 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 boligforeningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af

resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar - 3L. december 2013 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens

5 5, stk. Lt, og 6, stk. 2 og 8 samt boligforeningens

vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af

revisionen

Boligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervs-

styrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsbolig-

foreninger, der aflægger årsregnskab efter årsregn-

skabsloven, medtaget budgettal som sammenlig-

ningstal i resultatopgØrelse og noter. Disse budgettal

har, som det også fremgår af resultatopgørelse og

noter, ikke været underlagt revision.

q-

Brøns

ansk
Revision

streret

lskab
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Vibenshus Boligforening

Anvendt regnskabspra ks¡s

Årsrapporten for Vibenshus Boligforening er aflagt i

overensstemmelse med bestemmelserne i årsregn-

skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A,

andelsboliglovens $ 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt

andelsboligforeni ngens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende

billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperio-

den, og vise, om den budgetterede og hos medlem-

merne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig.

Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse

nr. 1539 af 16. december 2013, jf. andelsboligfor-

eningslovens 5 6, stk. 2, krævede npgleoplysninger og

at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om an-

delsboligforeninger og andre boligfællesskaber (an-

delsboligforeningsloven), 5 6, stk. 8, samt at give de

efter andelsboliglovens 5 5, stk. 11, krævede oplysnin-

ger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget

støtte.

Ärsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis

som sidste år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

ResultatopgØrelsen er opstillet, så denne bedst viser

boligforeningens aktivitet i det forløbne regnskabsår

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal

for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser 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.

lndtægter

Boligafgift og lejei ndtægt ved rørende regnskabsperio-

den indgår i resultatopgørelsen.

Øvrige indtægter indtægtsføres itakt med foreningens

modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter.

Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodise-

ret fuldt ud i regnskabsperioden.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i

resu ltatopgØrelsen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i

resultatopgØrelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindestå-

ender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens

renteomkostninger og bidrag ved16rende prioritets-

gæld, kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån

(prioritetsgæld) samt renter af bankgæld.

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 under-

skud til fremførsel.

Forslag til resultatdisponering

Under resultatdisponeringen indgår bestyrelsens

forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat,

herunder eventuelle forslag til reservation af beløb til

dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger

på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af

beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af

hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede

boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte priori-

tetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger

(regnskabsmæssige afskrivninger og kurstab).

{å:;,!,"^
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Vibenshus Boligforening

Anvendt regnskabspraks¡s

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på

anskaffelsestidspu n ktet og værdiansættes ved første

og indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregnin-

ger værdiansættes foreningens ejendom til den seneste

foreliggende offentlige ejendomsvu rdering. Opskriv-

ninger i forhold til seneste indregning føres direkte på

foreningens egenkapital på en særskilt opskrivnings-

henlæggelse.

Der afskrives ikke på foreningens ejendom

Foreni ngens Øvrige, materiel le anlægsa ktiver indregnes

til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages

derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede

brugstid efter følgende principper:

@vrige noter

NØgleoplysninger

De i note 16 anførte nØgleoplysninger har til formål at

leve op til de krav, der fplger af 5 3 i bekendtgørelse nr.

1539 af L6. december 2OL3 fra Ministeriet for By, Bolig

og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andels-

boliger.

Andelsværdi

Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 17

Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligfor-

eningsloven samt vedtægterne.

Vedtægterne bestemmer desuden, at selvom der

lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den

på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er

gældende.

lnstallationer

lnventar, driftsmateriel m.v

10 år

5år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af

tab.

Egenkapital

Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers

andelsindskud.

Overført resultat mv. indeholder endvidere akkumule-

ret resultat, regulering af ejendomsvurderingen, samt

resterende overførsel af årets resultat.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld indregnes til den nominelle restgæld på

balancedagen og den fulde restgæld er anført som

I a n gfristet gældsfo rp I igtelse.

Qv rige gældsforpl igtelser

@vrige gældsforpligtelser værdiansættes ti I nominel

værdi.

{ñ!;,!,""
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Vibenshus Boligforening

Note ResultatopBØrelse

20L3

DKK

Budget

urevideret

20L3

DKK

20L2

DKK

Perioden: 1. januar - 31. december 2013

Boligafgift

Erhvervsleje

Haveleje

Diverse indtægter

lndtægter i alt

Vedligeholdelse

Skatter

Forsikringer

Forbrugsafgifter

Renholdelse og varmemester

Tomgangsleje

Forenings- og administrationsomkostninger

Afskrivninger

Omkostninger i alt

Resultat før finansielle omkostninger

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Overført til overført resultat mv
Afdrag på prioritetsgæld

Overført restandel af årets resultat

2.280.237 2.351.800 2.366.393

2.027.79r
255.326

-3.000

t20

2.027.800

324.000

2.027.790

309.403

2s.200

4.000

T 755.612

308.190

105.120

287.933

159.104

12.885

30L.163

77.987

700.000

300.000

110.000

341.000

152.000

30.000

247.000

78.000

72L.573

288.028

93.960

352.543

Lt7.92t
91.809

255.209

77.978

2

3

4

8

2.007.988 1.880.000 1.998.961

5

6

272.249

633

-79.028

393.800

8.000

-78.000

367.432

9.108

-189.608

193.854 323.800 186.932
0

193.854 323.800 186.932

-487.360 -488.000 -420.L92

-293.s06 -t64.200 -233.260

{å$,!,""
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Vibenshus Boligforening

Note Balance

2013

DKK

20L2

DKK

7

Aktiver pr. 31. december

Ejendommen matr. nr.3978, Udenbys Klædebo Kvarter

Udgifter afholdt til etablering af altaner

lnstallationer
lnventar, driftsmateriel m.v.

lgangværende byggeprojekt

Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Mellemværende med lejere

Mellemregning med Dansk Financia

Andre tilgodehavender

Varmeregnskab

Antenneregnskab

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

Kassebeholdning

Nordea Bank Danmark A/S, 0306 300695

Nordea Bank Danmark A/S,0104 291856

Nordea Bank DanmarkA/5,2216 8978 039984

N o rdea Ba n k Da n m a rk A/ S, 22L6 349 4 7 22649, bestyrelses konto

likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

76.000.000

7.60L.902

329.226

0

379.375

76.000.000

0

407.207

0

5.700.475

8

9

84.310.503 82.tO7.682

84.310.503 82.108.682

10

82.595

1.545

3.744

84.7t4
0

6.392

L6.011

0

3.744

3L.854

6.479

7.526

178.990 65.6t7

0

747.367

0

0

7.959

101

L.208.844

186.087

3.520

2.220

755.326 1..400.772

934.316 1.466.389

85.244.8L9 83.574.O7t

{Ê:;,!,""
9



Vibenshus Boligforening

Note Balance

20L3

DKK

2012

DKK

Passiver pr. 31. december

Egenkapital 1. januar

Afdrag prioritetsgæld

Overført resultat mv.

Egenkapital 31. december

Prioritetsgæld mv.

Deposita, erhvervslejemål

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Nordea Ban k Danmark A/5, 07 24 6977 63, byggekredit

Nordea Bank Danmark A/S, 0104 291856

Skyldige omkostninger

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Eventualaktiver

Eventua lforpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Nøgleoplysninger

Beregning af andelsværdi

67.885.576

487.360

-293.s06

67.698.644

420.t92
-233.260

68.079.430 67.885.576

LL 9.341'640

L72.662

9.829.000

48.348

9.514.302 9.877.348

L2

7.385.985

65.332

L99.770

s.634.100

0

177.047

7.65t.O87 5.gLL.L47

17.165.389 15.688.495

85.244.8L9 83.574.071.

13

L4

15

16

L7

{Ê!;,!,".
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Vibenshus Boligforening

Noter til resultatopgørelsen
20L3

DKK

Budget

urevideret

2013

DKK

20L2

DKK

1 Vedligeholdelse

Anden vedligeholdelse
Blikkenslager/VVS
Elektriker
Fyr- og varmeanlæg
Glarmester
Gård- og haveanlæg
Kloak/brønde
Låseservice
Maler
Murer
Teknisk rådgivning og konsulentbistand
Tømrer/snedker

Vedligeholdelse i alt

2 Fo¡brugsafgifter

Abonnementer
EI

Renovation
Vandafgift

Forbrugsafgifter i alt

3 Renholdelse og varmemester

L@n, varmemester/gårdma nd
LØnsumsafgift
Renholdelse, rengøringsartikler og vinduespolering
Renholdelse, viceværtservice

Abonnementer, Falck

Adm in istrationshonora r

Advokat
Bestyrelseshonora r
EDB-om kostni nger, bestyrelsesloka le

Gaver
Konsulentbistand, udlejning erhvervslokaler
Kontorartikler, gebyrer, porto m.v.
MØdeudgifter
Revision og regnskabsmæssig assistance
Revision og regnskabsmæssig assistance, tidligere år

Forenings- og administrationsomkostninger i alt

s3.408
475.398

6.960
133.546

82.8s2
57.305

5.689
606

74.651
s.639

0

71.950
0

282.3L5

268 74
0
0
0

0
4.697

47s22
7.494

82.669
1.350

755.612 700.000 72L.573

L8.147
t]-.372

tr8.44L
r39.973

18.000
118.000
205.000

28.s83
17.440

102.594
203.926

287.933 341.000 352.543

1_L7.358

0
5.78L

35.96s

L28.227
-23.L90

9.784
3.100

Renholdelse og varmemester i alt

4 Fotenings- og administrationsomkostn¡nger

159.104 152.000 tL7.92t

3.022
10r.752

0
92.000

7.907

0
52.2t8
9.867
7.738

24.000
2.659

106.000
L0.000

92.000

15.000

24.OOO

0
103.900
tI.250

103.250
0

t.7Lt
0

6.651
5.072

23.250
t25

{å$,!,,"
LL

301.163 247.OOO 255.209



Vibenshus Bol igforening

Noter til resultatopgørelsen
20L3

DKK

Budget

urevideret

2013

DKK

2012

DKK

5 Finansielle ¡ndtægter

Bankrenter
Rentegodtgørelse SKAT

Finansielle indtægter i alt

Finansielle omkostninger

Bankrenter

Omkostninger ved låneomlægning

Prioritetsrenter

Finansielle omkostninger i alt

633
0

8.000 3.s96
5.512

633 8.000 9.108

6

78.892 78.000

0

t7.729
17L.879

136

0

79.O28 78.000 189.608

(ËH,!,""
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Vibenshus Boligforening

Noter til balancen
20L3

DKK

20L2

DKK

7 Ejendommen matr. nr. 3978, Udenbys Klædebo Kvarter

Ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012

8 Installationer

Kostpris 1. januar

Kostpris pr. 31. december

Akkumulerede afskrivninger 1. januar
Arets afskrivninger

Afskrivninger pr. 31. december

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december

9 lnventar, drift smidler m.v.

Kostpris 1. januar

Kostpris pr. 31. december

Akkumulerede afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger

Afskrivninger pr. 31. december

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december

10 Varmeregnskab

Modtagne a conto indbetalinger
Betalt a conto varmeudgifter

Varmeregnskab i alt

76.000.000 76.000.000

860.816 860.816

860.816 860.816

453.609
77.98L

375.691
77.981

531.590 453.609

329.226 407.207

23.995 23.995

23.99s 23.995

23.995
0

23.995
0

23.995 23.995

0 0

-414.801

499.515

-425.426
457.280

84.7L4 31.854

{Ê:;,!,".
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Vibenshus Boligforening

Noter til balancen
20L3

DKK

2012

DKK

LL Prioritetsgæld mv.

Nordea Kredit Realkred¡t A/S,
renteti I pasn i ng slân, 2%

opr. DKK 9.829.000

Nordea Kredit Realkredit A/S i alt

L2 Skyldige omkostninger

Afsat revisor
A-skat og AM-bidrag
ATP

Feriepenge
Håndværkere m.v.

10I,275 18,75 78.892 487360 9.347.640 9.3s8.287

74.892 487.360 9.341.640 9.3s8.287

Kurs Rest-
løbetid

Renter og
bidrag

Nominel
værdi

KursværdiBetalte
afdrag

24.OOO

14.988
270

1.447
159.065

23.250
7.948

315
3.381

L42.L53

Skyldige omkostninger i alt t99.770 t77.O47

13 Eventualaktiver

lngen

t4 Eventualforpligtelser

lngen

15 Pantsætn¡nger og sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, DKK 9.829.000 er der givet pant i foreningens ejendom.

I henhold til vedtægternes 5 10 hæfter foreningens medlemmer kun personligt og solidarisk for pantegæld til

realkreditinstitutter, såfremt kreditor har taget forbehold herom. I Øvrigt hæfter medlemmerne alene be-

grænset, proratarisk og subsidiært i forhold til deres andel af foreningens formue for foreningens forpligtel-

ser.

Afgivne garantier

Der er ikke stillet garanti for andelshaverne

Bestyrelsesansvar

Til sikkerhed for bestyrelsesansvar er der tegnet en forsikring hos Nykredit Forsikring A/S. Denne dækker di-

rekte formuetab for indtil DKK 1.000.000 pr. år, dog højst DKK 300.000 for hver forsikringsbegivenhed. Der er

en selvrisiko på hvert tab på Lo % dog højest orr 10.000.

{Ê:;,!,."
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L6 NØgleoplysninger

Nøgletallene viser centrale dele af foreningens Økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I andelsbolig-
foreningen Vibenshus Boligforening anvendes andelsindskuddene som fordelingsnpgle, og de arealbaserede nøgletal
for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver.

lovkrævede npgleoplysninger
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 nøgleoplysninger følger her:

3t.t2.t3 3t.L2.t2
Antal BBR Areal

2
m

BBR Areal
m

B1

82
B3

B4

B5

Andelsboliger
Erhvervsandele
Boliglejemål

Erhvervslejemål

Qvrige lejemå I (fællesh us)

54

4

5.057

256

5.0s7

256

B6 I alt 58 5.313 5.313

År
D1 Foreningens stiftelseså r 1983

D2 Ejendom mens opførelsesär 1918

Sæt kryds Boligernes areal
(BBR)

Boligernes areal
(anden kilde)

Det oprindelige
indskud

Andet

c1_ Hvilket fordelingstal benyttes
ved opgørelse af andelsvær-
dien?

X

c2 Hvilket fordelingstal benyttes
bed opg6relse af boligafgif-
ten?

X

c3 Hvis øndet, beskrives forde-
lingsnØqlen her

C7) Årrets betølte botigafgiÍt
C2) Særliq fordelinqsnøqle vedtaqet i foreninqen

5æt kryds Ja Nei
E1 Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for

andelen?
X

E2 I henhold til vedtægternes 5 10 hæfter foreningens medlemmer kun personligt og solidarisk for pantegæld
til realkreditinstitutter, såfremt kreditor har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter medlemmerne alene
begrænset, proratarisk og subsidiært i forhold til deres andel af foreningens formue for foreningens forplig-
telser.

Sæt kryds Anskaffelses-
prísen

Valuar-
vurdering

Offentlig
vurdering

FT Anvendt vurderingsprincip ved beregning af
andelsværdien

X

) Dansk
\ Revision
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Forklaring på udregning
Anvendt værdi pr. 3L.t2.L3

kr

Ejendomsværdi (F2)

divideret med m'ultimo
året i alt (86)

kr. pr. m'
F2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurde-

ringsprincip
76.000.000 L4.304,54

Forklaring på udregning
Anvendt værdi pr. 3L.t2.13

kr

Andre reserver (F3)

divideret med m2 ultimo
året i alt (86)

kr. pr. m'

F3 Genera lforsa ml i ngsbestemte reserver
0 0

Forklaring på udregning Andre reserver (F3) divideret med ejendomsværdi (F2)

ganget med 100

/o

F4 Reserver i procent af eiendomsværdi 0%

Sæt kryds Ja lvei
G1 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved forenin-

gens opløsning? X

G2 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om friggrelse for
visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af i_9. oktober
200s)?

X

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

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

balancedagen (81)

kr. pr. m'

H1 Boligafgift 400,99
H2 Erhvervslejeindtægter t.3tt,7s
H3 Boliglejeindtægter

Forklaring på udregning Ärets resultat divideret med andelsboligernes areal på balanceda-
gen (8L)

20tt
Kr. pr. m2

20L2
Kr. pr. m2

20t3
Kr. pr. m2

J Ärets overskud (før afdrag), gns. pr
andels-m2 de sidste tre år

97,50 36,96 38,33
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Kr. pr. m' Forklaring på udregning
K1 Andelsværdi

13.459
Andelsværdi på balancedagen divideret
med andelsboligernes areal på balanceda-

sen (8L)

K2 Gæld - omsætn¡ngsakt¡ver

3.2t0

(Gældsforpligtelser jf. balancen minus
omsætningsaktiver jf. balancen) divideret
med andelsboligernes areal på balanceda-

sen (81)

K3 Teknisk andelsværdi r.6.669 K1 plus K2

Forklaring på udregning Vedligehold (hhv. løbende og genopretning og renovering) jf.
resultatopgørelsen divideret med den samlede areal ultimo året
(86)

20Lt
Kr. pr. m2

20L2
Kr. pr. m2

2013
Kr. pr. m2

M1 Vedlieeholdelse, løbende 91,05 742,69 1.42,22

M2 Vedligeholdelse, genopretning og
renovering

M3 Vedliseholdelse i alt 91,05 L42,69 L42,22

Forklaring på udregning
(Regnskabsmæssig værdi af ejendommen (jf. balancen)

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

balancen) ganget med 100

%

P

Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med
ejendommens regnskabsmæssige værdi)

77,4I%

Forklaring på udregning Ärets afdrag divideret med andelsboligernes areal på balancedagen
(81_)

20tt
Kr. pr. m2

20L2
Kr. pr. m2

20t3
Kr. pr. m2

R Arets afdrag pr. andels-m' de sidste
tre år

75,60 79,09 9L,73

{Ê:;,!,""
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t7 Beregning af andelsværdi

I henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal andelens værdi opgøres efter reglerne i g 5
stk. 2.

Bestyrelsen foreslår fglgende beregning af andelskronens værdi pr. 31. december 2013 i henhold til lov om andelsbo-
ligforeninger og andre bofællesskaber 5 5 stk. 2 litra c samt andelsboligforeningens vedtægter.

Egenkapital ifølge årsrapport pr. 31. december 2013 68.079.430

Reguleringer:

Ejendommens værdi
Værdi af ejendom i henhold til offentlig ejendomsvurdering
pr. 1. oktober 2013
Bogført værdi af ejendom
Regulering

Prioritetsgæld mv.
Nominel prioritetsgæld mv. ifølge årsrapport
Kursværdi af prioritetsgæld mv.
Regulering

76.000.000
-76.000.000

9.341.640
-9.358.287

0

-16.647

Reguleret egenkapital 68.062.783

Den regulerede egenkapital fordeles mellem foreningens medlemmer i forhold til fordelingstal. Fordelingen udarbej-
des af foreningens kasserer.
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