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Revisionsprotokollat af 16. december 2013
Andelsboligforeningen Margueritlen
Som generalforsamlingsvalgt revisorer for Andelsboligforeningen lvlargueritten har vi afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for regnskabsåret '1. oktober 2012 - 30. september
2013.
Arsregnskabet, der udviser et driftsresultat på kr. '138.760, har vi forsynet med påtegning
uden forbehold.

Konklusion på den udførte reviaion
Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

Vi harforsynet årsregnskabet med følgende revisionspåtegning:

Påtegnlng på årsregnskab
"Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Margueritten for regnskabsåret '1.
oktober 20'12 - 30. september 20'13, omrattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven samt foreningens
vedtægter. De anførte budgettal er ikke omfattet afvor revision.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision o9
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er
uden væsentlig fejlinformation.
En revision omlatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er
anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentljg fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er
relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at del opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt aI resultatet aI foreningens aktiviteter
tor regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 20'13 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter."

Revlsionens formål
Revisionens formål er at undersøge, om det af andelsboligforeningen aflagte årsregnskab er
udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens samt vedtægternes regnskabsbestemmel
ser, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens resultatopgørelse,
balance og noter.
Revisionens udførelse
Revisionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig lejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn.
Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets op.
lysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor.

Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens samt vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi
vurderet den valgte regnskabspraksis, bestyrelsens regnskabsmæssige skøn samt bestyrelsens afgivne oplysninger i øvrigt.
Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning af resultatopgørelsen med tidligere års resultatopgørelser. Ved gennemgangen af
balancen har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til foreningen, om deres
tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Vi har påset, at de forpligtelser,
der os bekendt påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet. Vi har endvidere påset,
at almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at årsregnskabet giver et retvisende
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret.
I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi revideret begivenheder ind.
truffet efter regnskabsårets udløb. Formålet med revisionsarbejdet på dette område er at kon.
trollere, om væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er kommet til udtryk enten i
selve regnskabsposterne eller i lorm af oplysninger i noter til årsregnskabet.

Der er ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i årets løb. Da alle transaktioner ,oretages via konto i pengeinstitut og karakteren af de øvrige revisionshandlinger, som vi har udført,
er det vor opfattelse, at et uanmeldt beholdningseftersyn ikke vil bibringe yderligere revisionsmæssig overbevisning og dokumentation.
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Forretningsgange og intem kontrol
Foreningen har kun begrænsede interne kontroller, hvorfor vi ikke kan basere vor revision på
disse. Som følge heraf er vor revision baseret på stikprøvevis bilagskontrol (substansrevision) samt afstemning og verifikation til eksternt materiale.
Revisionen har ikke omfattet særlige undersøgelser med henblik på afsløring af besvigelser.
Konstaterer vi under vor revision uregeimæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblik på
at afklare årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Vi har ikke iforbindelse med vor revisi
on af årsregnskabet afdækket uregelmæssigheder, men som anført kan vi ikke give sikkerhed for, at uregelmæssigheder ikke forekommer.

Kommentarer til årsregnskabet
BALANCEN

Eiendommens værdikonto, kr. 51.000.000:
Ejendommen er indregnet til seneste kendte offentlige vurdering. Der afskrives ikke på ejendommen.

Vi har gennemgået handler med andele iregnskabsåret med henblik på, om eventuelle prisnedslag indikerer en for høj værdiansættelse af ejendommen. Ligeledes har vi sammenholdt
værdiansættelsen aI ejendommen med sammenlignelige ejendomme i foreningens nærområde.
Disse revisionshandlinger har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vi har kontrolleret de på ejendommen tinglyste panthæftelser samt ejerforhold.

Tllgodehavende vedrørende altaner, kr. 152.777:
Saldo 1. oktober 2012
Opkrævet ved altanhavere
Heraf indtægtsført lil dækning af prioritetsydelser
Tilgodehavende 30. september 2013

192.50.1

183.624

-153.900

-29.724
162.777
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Tllgodehavende vedlørende altaner (fortsa!.],, kt. 1e2.777 i
Fordeling af tilgodehavende hos altanhavere:
Andel af rest

Andel
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

Fordeling

Cadsbergvej 16, st.th.
Carlsbergvej 16, 1.tv.
Carlsbergvej '16, 2.tv.
Cadsbergvej 16, 2.th.
Carlsbergvej '16, 3.tv.
Carlsbergvej 16, 3. th
Carlsbergvej 18, 1.tv.
Carlsbergvej '18, 2.tv.
Carlsberqvei 18, 2.th.
Carlsbergvej 18, 3.tv.
Carlsbergvej 18, 3.th.
Carlsbergvej 18, 4.tv.
Carlsbergvej '18, 4.th.
Carlsbergvej 20, 1.tv.
Carlsbergvej 20, 1.th.
Carlsbergvej 20, 3.th.
Carlsbergvej 20, 4.tv.
Carlsbergvej 20, 4.th.

3,170/o

7,03./.
5,36%
6,30%
5,39%
4,930/o

5,36%
7,O3%

4,93%
7,O0%
4,93vo

5,66%

4,66%
4,66%
5,36%
5,36%
4,660/o

8,220/.
1000/.

Forudbetalte omkostninger, kr. 84.652:
DEAS, energimærke 2013
Ejendomsskat
Fiberby
Forsikring

tidligere år
5.745
12.761
9.7'19

11.432

13.759
8.942
9.719
12.761
8.942
12.696
4.942
10.270
8.455
8.455
9.719
16.819
8.455
14.910

Afdragsordning

Saldo
30/9 2013

-941

4.804

-2.O91

10.670

-1.592
-1.873

8.126
9.559
12.156
7.477
8.126

-1.603
-1.465
-1.592
-2.091
-1.465
-2.080
-1.465
-'1.683

-1.385
-1.385

-1.592
-1.592
-1.385

-2.443

192.501 -29.724

'10.670

7.477
10.6'16

7.477
8.588
7.O70

7.070
8.126
15.227

7.070
12.467
162.777

1.416
42.026
4.600
36.610
44.652

Skyldige omkostninger, kr. 20.800:
Afsat viceværtservice
Mellemregning med administrator
Skrivning og kopiering
Revision, administratorskifte midt i året
Revision og regnskabsudarbejdelse

3.200
100
2.000
2.000
'13.500

20.800

34.
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øvdge arbojdsopgaver
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi biEtået foreningen med udarbejdelse af
årsregnskabet.

Endvidere har vi ydet assistance med opgørelsen af andelsværdien.

Lovpligtige oplysnlnger
I henhold lil lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse,

at

vi opfylder lovgivningens krav til revisors uathængighed,

at

vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

København, den 16, decemb€r 2013
NIELSEN & CHRISTENSEN
Stalsautoriseret Revisiongpartnerselskab

>rf^4_HfuSøren K. Biinger
ståtsautoriseret revisor

Anders Middelboe

