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2.

Administrators og bestyrelsens påtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for AndelsboliSforeningen Mar8ueritten.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med åEregnskabslovens bestemmelserfor regnskabsklas-

se A, andelsboliglovens § 5, stk. u, og 6 §tk.2 ot8, og foren ingens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stillin8 pr. 30. september 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014.

(øbenhevn, den 19. december 2014

Samtlige aktiver, dertilhører forening€n, er indregnet i balancen og forsvarligt vædiansat. Forening-

ens aktiver er ikke pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i åErapporten anførte,
oE der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår afårsrapporten.

Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodnin8 om besvigelser

mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsårets udløb indtil dato indtruffet ekstra-

ordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af
foreningens indtjening eller fi nan.ielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godk€ndelse.

Administrator:

Begtyrelsen:

dmlnistråtion

lzl,.',^C,,t/:ø.-.-._-E'*CrtdbA-E--

.,ytte Thomsen

Bo Liitken Petersen
(formand)

noc)'t 2",..t--2.*_



Den uathængige revlso.s påtegning

Tll andelshavcrne i andelsbollt oreningen Ma4ueritt€n.

Påtetnlnt på åJsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforenin8en Margueritten for regnskabsåret 1. oktober
2013 - 30. september 2014, omfattende aavendt retnskabspraksis, resultåtopgørelse, bålance og

noter. ÅrsreSnskabet aflæeges efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. De anforte
budgettal er ikke omfattet af vor revision.

Bastyrclsens ansvaa for åBretnskabet
Bestyrelsen haransvaret for udarberdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens.

stemmelse med åBrcgnskabsloven samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret

for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes b€svigelser eller feil.

RevlsoB ansvar
vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskebet ø Brundlag af vores revision. Vi har ud-

ført revisionen i overensstem melse med internationale standarderom revision ogyderligere krav iføl-
ge dansk revisoalovgivning, Dette kræver, at vi oveftolder etiske krav samt planlæSgerog udfører revi
sionen tor at opnå høj grad afsikkerhed for, om årsregnskabeter udenvæsentliS feilinformetion.

En revirion omfatter handlinger for at opnå revi5ionsbevis for de beløb og oplysnin8er, der er anføtt i
årsregnskabet. De val8te handlinger athænger af revisors vurdering, herunder vurderinSen afrisikoen

for væsentlig feilinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformatiooen skyldes besvigelser eller
fejl. ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udar-

bejdelse oE aflagaelse af et årsregnskab, dergiver et retvisende billede. Formålet hehed er at udfor-

me revisionshandlin8er, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusi-

on om effeldiviteten af foreningens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering afom
den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabs_

mæssi8e skøn er rimelige samt en vurderingafden samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeliSt og egnet 5om grundlag for vor
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Nonkluslon

Det er vor opfattelse, at åBre8nskabet giver et retvisende billede af foreningens akiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskebs-

året 1. oktober2013 - 30. s€ptember 2014 i overenssiemmelse med årsregnskabsloven samtforening-

ens vedtægter.

(øbenhavn, den 19. december 2014

Redmark

Statsautoriserct Revisionspartnerselskab

.%ra^ r/.ry-*--
Søren K. 8onger

statsautoriseret revisor



4.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andelsboligforeningen Margueritten er aflagt i overensstemmelse med bestemmel'
serne i årcregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens § 5, stk. 11, § 6,

stk. 2 og 8, sa mt foreningens vedtægter.

Formålet er at Eive de, efter bekendtgørclse nr. 1539 af 16. december 2013, if. andelsbolldorenings-
lovens § 5, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at Eive oplysning om andelenesværdi, jf. lov om an-

delsboli8foreninger og andre boligjællesskaber {andelsboli8foreningsloven), § 6, stk. 8, samt at Sive
de efter a ndelsbolitlovens § 5, rtk. 11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende mod.

taget strtte.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold tiltidligere år.

om den anvendte regnskabspraksis kan iøvrigt oplyses følgehde:

RESULTATOPGøRE§EN:

lndtægter:
BoliSaEift oE lejeindtægt ved rørende regnskabsperioden indgår i resultatopgorelsen.

øvrige indtægter, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, indtæStsfores i resultalop8ørelsen.

Omkostnint€n
Omkostninger vedrørende regnstabsperioden indSår i resultatopSørelsen.

Forslag til resultatdlsponednt:
Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resuliat,

herunder eventuelle forslag om overførseItil "Andre reserve/', f.ek. reservation afbeløb til dækning

af f remtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom.

BALANCE :

Mate.ielle anlægsaktivei
Foreningans ejendom {grund og bygainS) indregnes på anskaffelsestidspunktet og vædiansættes ved

første indregning til kostpris.

ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens eiendom til dagsværdien på balancedag_

en. Opskrivninger i forhold til seneste indregningfures direkte på foreningeds egenkapital.

Opskrivninger tilbageføres i det omfan& dagsværdien falder. I Tilfæide hvor dagsværdien er lavere

end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen tildenne lavere værdi.

Der afskrives ikke på ejendommen.

Tiltodehaveoder:

Tilgodehavender værdiansættes til nomlnelværdi. Værdien reduceres eventueh med nedskaivning til
imødegåelse aftab.



Anvendt regnskabspraksls

PerlodeatræBnlng+ostej:
Periodeaerænsningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte indtægter og omkostninger
vedrørende eft erfølgende regnskabsår.

Egenkapital:

Under foreningens egenkaphal indregnes medlemmers andelsindskud.

Derføres en separat konto for opskrivnin8 afforeningens ejendom tilda8sværdi.

"overfort resuhat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillæ8sværdi ved nyudstedelse af andele

samt resterende overfoasel af årets resuhat.

Under reserver indregnes beløb reserveret til fremtidiB vedligeholdelse samt reservation til imøde8å-

else af vætdiforrlngelse af foreningens e.iendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med

generalforsamlingsbeslutning. De reserverede beløb indgår ikke i beregningen afandelwærdien.

Prlorltet8æld
Prioritet8æld indre8nes ved lå neoptaSelsen til kontant restgæld,

ved efterfølgende indregninger værd iansættes prioritetsSælden tilkursværdi. Ændringer i kursregule_

ring frres direkte på foreningens egenkapital.

Lån med fuld ydelsesstøtte efter lov om byfornyelse indregnes ikke i balanaen, men noteoplyses un_

der noten for prioritetsgæld i overensstemmelse med andelstoliSforeningsloven.

ørlge tældsf orpligteb€r:

øvrige gældsforpligtelser indregnes til nominel vædi.

øVRIGE NOTER:

Andelsværdii
Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremSåraf note 11. Andelsværdien op8øres ihenhold tilandelsbo'

ligfureningsloven sa mt vedtægternes § 6 stk. 1.

Vedtægterne bestemmer desuden i § 14 stk. 1 litra a, at selvom der lovliSt kan vedta8es en højerc

andelsværdi, er det den på Seneralforsamlingen vedtagne andelsværdi, der et8ældende.

,tleoplysnlnter:
De i note 13 anforte nøEleoplysninser hartilformål at leve optilde krav, derfølSeraf§ 3 ib€kendt-
gorelse nr. 1539 af 16. december 2013 fra Ministeriet for By, Bolit ot tanddi§trikter om oplysnin$-
pligt ved salg afandelsboliger.

Herudover indeholder noten visse supplerende nø8letal, der informerer om foreningens økonomi.

Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan:
Der er udårbejdet vedligeholdelsesplan afGaihede i2013



6.

Resultatopgørelse for perioden

1. oktober - 30. september

Note
2013/L4
Budget

2OL3/L4 2012113
Regnskab Regnskab

7.776.220

t77.OOO

0
0

30.000
0

INDTÆGTERI

Eoligafgift
Alta nhaveres bid rat til finansiering

Rpnter

Fællespli8tarbejder

Vaskeri

øvrige indtægter

7.776.222

151.904

2.772

1.650

31.428
1.083

7.7L6.222
153.900

5.641

0

23.645
0

1

2

3

1.323.220 lndteater i alt

OM(OSININGER:
Prioritetsrentet
Byfornyelsestilskud

Grundslqld
Dagrenovation, inkl. foft ovsrenholdelse

FoBikringer, AgF og Falck

Elforbrug

Gårdlaug

vicevært og renholdelse

vaskeri

Reparation og vedligeholde lse

Administrationshonorar
Revision og regnskabsudarbejdelse

Andrc honorarer
(ontorhold, porto og gebyrer

Møde- og foreningsomkostninger

1.305.059 1.299.408

400.000
-72.000

102.850

81.125

44.000

10.000

s0.000

45.000

30.000

200.000

45.000

13.500

72.O@

11.740
22.950

396.845
-72.3L9
101.326

80.332
s8.810

6.477

50.202

42.253

66.977
21.324

45.000

13.500
40.298

9.982
1s.654

40s.372
-72.986
95,L77
73.956
69.848

7.5a9
s0.202
ilo.575

30.472
3L2.747

63.914

13.500

53.258

7.4L4
9.286

1.056.165 omko§tninSer i ålt 877.06s 1.160_548

267.O55

185.000

0
82.055

Drlftsresultåt

Resultatdispone.ing
Afdrag på prioritetqæld
Reserveret til vedlgeholdelse
Overført resultat

427.994

191.536

0

235.454

138.760

181.479

92.160
-134.879

267.055 oisponeretl.lt 427.994 138.760
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Balance pr. 30. september

Aktiver

Til8odehavende boligaEift m.v.

TilEodehavende vedrørende altaner
TilSodehåvende murelarbeide hos beboer
Forudb€talte omkostninger
lnternetregnskab:

Saldo 1. oktober
Alholdte udgifter
lndgået acontobidraS

Varmeregnskab 2014/15:
Alholdte udSifter
lndgået acontobid rag

Vandregnskab 2014/15:
Afholdte udgifter
lndgået a.ontobidrag

Tilgodehavender

Aabejdernes Landsban& for€ningskonto
Albejdernes Landsbanlq formuef lex

Foreningskasse

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i ah

Aktlver I all

51,000.000 51.000.000

51.000,000 s1.000.000

s1.000.000 s1.000.000

2074
kr.

2013

kr.

Eiendommens værdikonto:
Saldo 1. oktober

Elendommens værdl

(Off. vurdering pr.1. oktober 2012, kr.51.000.000)

Anlegsaktlve, I ah

L.979

138,158

0
56.895

o
762.777

5.875

u.652

-1.400

29.800
-22.800

206.422
-145.966

75.O76
-4S.351

5.600

60.456

29.725

292.414

-1.400

26.602

23.632

302.138

475.299

1.001.512

L2

7.L72.64L
0

7.267

L4t6.Aa3 1.173.948

7.709.537 1.476.086

52.709.637 52.476.086
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Balance pr, 30. september

Note

Passlver

Et.nkapltal t r res€rvel

Reserv6
Resewe til værdiregulering

Reserver i alt

Egenkapital incl. reserrer

Prioritetsgæld, kuBværdi
Forudbetah boligaGift
Afregnln8 vand og varme tldligere år

Skyldige omkostninter

Geldsforpli$elser i alt

P8slver I alt

Yderligere lå.optagelse
Sikkerhedsstillelse ot panthæftelse

Forsikringsforhold

Beregning af andelsværdi

Eventualtorpligtelse vedr. tilbagebetalinE af offentliS drtte
]'lrgletal

7.445.043 7.968.832

52.7æ.637 52.476.086

2014
kr.

2013
kr-

27.945.476 26.192.327

16.917.674 L43L4.927

16.917.678 18.314_927

it4.853.554 44.507.254

7.82L.413

8.871
299

15.Sm

7.947.255

6.777

0
20.800

9

10

11

a2

13



Noter

20131L4
kr.

2O72lL3
kr.

Note 1 - Vicevært og renholdelre:
RengørinB

Vinduespolering

38.250
4.003

37.63r
2.944

42.253 40.s75

I{ote 2 - vaskerl:
Reparationer

Serviceabonnement

Elforbrug

VandforbruS
Fiberbyvaskeri

Nyanskaffelser, køb 2 vaskemaskiher

1.110

12.575

8.863

4.479
L.200

38.750

5.865

10.784

8.837
4.1.29

457

0

l{ote 3 - Separation og vedligeholdelse:
Elektriker, udskiftning af defekt grundvandspum pe

Kloak, udbedring at rotteskade, isætning af rottespær
Låse og nøBle., reparation afdørtelefon og køb af nøglertilport
Materialer oE småanskaffelser, inkl. arbejdsda& vejsalt mv.

Renovering trappeopgante, slibning og lakering

TaB reparat:on og vedli8eholdelse af tag
Varmeanlæ8, forbrugskontrol oB rep. af radiatorer m.v.

ws, udsyring rør, installering afvarmekabel og kuglehane

l{ote 4 - Andre honorarerl
Kuben Management, energimærkning
(uben Management, energistyring

Gaihede, ansøgning om byfornyelse

Gaihede, vedli8eholdelsesplan

Gaihede, honoIar vedr. trappercnovering/kloakarbejde
Krbenhavns Kommune, byggesagsbehandling

ISTA, kontrolmanual
DEAs, honorarvedr. varme- og vandregnskab

Revlsor, delta8else i budgetmøde og til Seneralforsamling
Revisor, revision ifbm, administratorskifte midt i året
sjeldani, oprettelse digital postkasse

sjeldani, kopiering GF

Sjeldani, nøtletalsskema

Sieldani, drift digitalpostkasse

66.917

77.743

0
5.407

0
0
0

4,L74
o

30.472

5.7L6
166.456

470
4.190

33.37s

80.000

15.958

6.s82

2L.324 ____:8147

!.379
6.382

0
13.200

14.025

0
7.L47

9.750

5.375

2.000

0
0
0
0

1.415

0
15.ofl)

0
0

14.529

1.184

0
1.875

0
7,250
1.395

3.000
650

40.298 53.258
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Noter

Note 5 - Tilgodehavende vedrrrende altaner:
Saldo 1. oktober 2013

Opkrævet ved altanhavere
Heraf indtæEtsført til dækniry af prioritetsydelser

TilSodehavende 30. september 2014

Note 5 - Egenk.pital:
Andelskapital:

Saldo 1. oktober 2013

176.523

-151.904

kr.

162.777

-24.619

138.158

t74344

474.374

42.320.672

42.320.6t2

opskrivningsfon4 ejendom:
Saldo 1. oktober 2013

Kursreguleringsfond, prioritetsgald:
Saldo 1. oktober 2013

Arets ku.sregulering

Overført resultat m.v.:

Saldo 1. oktober 2013

Årrts atdrag prioritetsgæld

Overført resultat
Regulerin8 af reierve til værdiregulering

Redgæld

30/9 2013
Restgæld

3O/9 2074

-332.621

-77.694

-404.315

27.945.876

Kursværdi

3019 2014

-15.969.978

191.536

236.458

L.397.249

-44.t44-735

Etenkapltal i alt

Note 7- PriodtetsSæld:

Nykredit, 2026
Nykredit, 2029

RealDK 2044

RealD( 2044

a)

b)

c)

d)

1.335.852
2L7.778

2.400.800

3.654.194

AfdraS

62.725

9.577

47.514
72320

L.213,731
2o4.201

2.353.286

3.581.874

7.427.646
228.900

2.444.364

3.720.503

7.604.634 191.s35 7.477.O9A 7.A2L.413

a) Fastforrentet kontantlån med rentestøtte ogafdrag- 8,24(W6
b) Fastforrentet kontantlån med rentestøtte ot aldrag - 7,7612%
.) Fastforrentel kontantlån vedr. altaner, der betales afaltanhaverne - 3,8304%
d) Fastforrentet kontantlån med afdrag - 3,8304%
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Noter

Note 8 - Yderlltere låneoptagelse:

Udoverde i ovennævnte kreditforeningslån er deryderligere tinglyst indeklån med hovedstolpå ialt
kr.3.154.000. Til låneneydes der 100 % ydelsesstøtte.

Note 9 - Sikkerhedsstillelse ot panthæftelsel

Udover sædvanli8t pant for prioritetsgælden er der til sikkerhed for mellemværende med bank

tinSlyst ejerpantebrev stort kr.3.610.000 med pant iforeningens ejendom.

Eiendommens bo8frrte vaerdi er kr. 51.00O.0O0.

Endvidere er der tinglyst afgiftspantebrev på kr. 128.000. Pantebrevet indestår alene med henblik på

overførsel af tinglysningsafgift .

lflg, vedtæEternes § 5 stk. 1 ot 2 hæfter andelshaverne kun med deres indskud, medmindre kteditor
har taget forbehold herom. Kreditor har ikke taget forbehold herom.

ilote 10 - Forslkrina.forhold:
For regnskabsåret er loreningens ejendom forsikret i codan Forsikring. Der henvises til forsikrings-

oversiSten hos administrator.

Foreningen har tegnet en bestyrclsesansvarsforsikrinS.

Note 11. Beretnlng at andel.vardi:
opSjort iht. § 5 stk.2, litra c i lov om andelsboligforeninger samt vedtægternes § 6 stk. 1.

kr.

27.945.476

2.444.3U
-2.500_000 -55.536

Egenkapital før reserver ifølge balancen

- heraf friværdi vedrørende altaner til forlodsfordeling *)

l(ursværdiafåltånlån
Værdi af ahaner indregnet i foreningens eiendom

Egenkapitalfør reserver ot ekkl. altaner, tilfordeling

Andelskapital

Andelskronens værdi 27.490.240

27.890.240

t74.314

160.00

L74.374

Andelskronens værdi pr.30. september 2013, opgjort i henhold til litra c, blev på general-

forsamlin8en fastsat til 150,00.

Bestyrelsen foreslår, at andelskronens værdi pr. 30. september 2014, g.eldende indtil næste årli8e
generalforsam lin& fastsættes til 160,0O.

Andelskronens værdi pr.30. september 2014, opøort ihenhold til lltra c kan maksimalt fastsættes til
257,O5.
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Noter

Noto u - geretnlnt af andelsværdii (fortsatl
r) Flere andelshavere har ji geneElforsamlingsbeslutning etableret ahan ved deres bolig. Til
,inansiering af ahanerne har forenin8en optaget et lån til dækning af udgiften til ahanerne.

Andelshavere med ahan afuikler og forrenter låneforhø.ielsen ved indbetaling af et tillæg til
boligaftiften og tillægges samtidig en forholdsmæssig frlværdi ved andelsværdibereSningen. Til
bercgning af altanhavernes friværdi er benyttet valuarvurdering af 7. november 2012, udarbejdet af
statsautoriseret ejendomsmægler og valuar MDE, Jørn Søby, EDC Erhverv Poul Erik Bech, Nørre

Voldgade 19, 1358 København K.

Andelenes værdived en andelskrone på 160,00:

kr.

Andelsværdi Andelsværdi
Friværdii 30/92073 30/9 2074
ahan *) iht. litra c iht. litra cNy Cårlsberavej

A.ealjfr.
BSR

Andels-
indskud

16, st. tv.
16, st. th.
16, 1. tv.
16, 1. th.
16, 2. tv.
16, 2. th.
16,3.tv.
16, 3. th.
L6,4.t\t.
16, 4. th.
18, st. th.
18, st. tv.
18, 1. tv.
18, 1. th.
18, 2. tv.
1& 2. th.
1& 3. tv.
1& 3. th.
18, 4. tv.
18, 4. th.
20 st. tv,
20, st. th.
20, 1. tv.
20, 1. rh.
20, 2.N.
20, 2.1h.
20, 3.
20, 4. tv.
20, 4. th.
Afrunding

5.25480
6.115,40
5.25480
6.378,00
5.254,80
6.378,00
5.254,80
6.378,00
5.254,4O
6.378,00
5.254,80
6.378,00
5.254,80
6.378,00
s.254,OO

6.37&00
5.254,æ
6.37&00
5.254,80
6.37&00
5.866,20
s.06&80
6.390,00
5.243,40
6.390,00
5.243,40

11.633,40
7.17O,OO

5.243,4O
-0,20

o
r,762
3.913

0
2.980
3.506
3.000
2.742

0
0
0
o

2.980
0

3.913
2.142
3.893
2.742
3.150
2.s93

0
0

2.593
2.980

0
0

2.980
2,593
4.572

0

748.220
918.892
791.401
956.700
1fi.643
9s9.s50
790.659
958.929
784.220
956.700
784.220
956.700
790,643
956.700
797.zAL
958.929
791.385
958.929
790-7AO

9s8.808
879.930
760.320
960.608
788.933
958.500
786.510

1.747.433
1.077.608

790.227
-30

840.768
980.386
844.681

1.020.480
8r'.3.74A

1.023.986
843.758

t.o23.222
840.768

1.020.480
840.768

1.020.480
8$.744

1.020.480
844.553

1.023.222

u4.667
1.O23.222

843.918
1.o23.073

938.592
811.008

1.024.993
44L924

1.022.400
838.giM

1.854.324
7.L49.793

843.516
-32

69

83
69
83

69

69

83
69

83

83

69
69
83

69

59

83
69

83

84
68
84
68

84
58

152
84

68
0

2.24O 55.635774.374,00 26.192.327 27.945.A76



't3.

Notel

[ote 12 - Eventuatfo]plittelse t edr. tllb.tebet llnt.t ottentllt st tte:
I henhold til Andelsboligloveos §5, stk. u skal modtaget støtte fia stat €ller kommune oplyses i regn-

skabet med belobsangivelse såfremt det efter §160 k i tov om almene boliger kan kræves tilbagebe-
tåhved salg af andelsboligforeningens e.iendom eller ved sammenlægning med en anden andelsbolig-

forening.

FoJeningen har modtatet offentlig støtte i form af 2 indekslån og 2 kontantlån på nominelt i ah kr.

5.958.933 som kån kræ\res tilbagebetalt ved salt af andelsbollgtoreningens eiendom elle. ved

sammenlægninE med en ånden andelsboliStorening.
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Note 13 - Nøgletal

3{r.09.14 3{t.09.13. :t0.09,12 *

Antal BBR Areal
mr

BBR Areal
m'

BBR Area|

mr
B1

B2

B3

B4

B5

Andelsboliger

Erhvervsandele

Boliglejemål

Erhvervsleiemål

øvriae leiemål lkældre, raraser m.v.)

29

0

0

0
0

2.24O

0
0
0
0

2.240
0

0

0

0

2.244
0

0

0

0

B6 I alt 29 2.24O 2.244 2.244

* Sammenligningstallene er ikke krævet i bekendtSørelsen.

*
F4 Resewer i orocent åfeiendomsværdi 33

Sæt kryds Areal

{88R)

Areal
(anden

kildel

Det oprin-
deliSe

Indskud

Andet

Hvilket fordelingstal benyttes ved op8ørelse

af andelsvæ.dien?
x

c2 Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse

åf bolilefuiften?
x

c3 Hvis ondet, beskives fordelingsnøglen het:
Andelslronen er opgjort ved forlodsfordelin8 af friværdi vedr. altaner, hvorefter den

resterende a ndelsværdi er fordelt efter indskud.

Den ordinære boligaf8ift er opgjort efter BBR-areal, derudover betåler andelshavere med

altan ettillæe. der er ooriort i.f.t. altanens anskaffelsessum.

År
D1 Forenincens stiftelsesår 1984

B2 Eiendommens ooførelsesår 1906

sæt trvds Ja ei
E1 Hæfterden enkelte andelshaver ,or mere, end dererbetahfor

andelen
x

E2 Hvis jo, beskiv hvilken hæftehe det et i hreningen:
lkke relevant

sæt kryds Anskafful-
scspii§an

Valuar-
vuadednr

Ofentlis
vurderlnr

F1 Anvendt vurderingsprincip ved b€regning af a ndelsværdi- x

kr. Gns. kr. or. '
F2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurde-

rinesorinciD
51.000.ofi) 22364

F3 Generalforsamlingsbestemte reserver
16.917.674 7.420
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Note 13 - Nøgletal

Sæt krvds ,a Nel

G1 Harforeningen modtaget offentligt tilsk d, som skal tilbagebetales

ved foreninqens o0l6sninc?
x

G2 Er foreningens ejendom på laet tilskudsbestemmelser, jf. lov om
frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr.

978 af 19. okrober 20091?

x

G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul {hjemfaldspligt) på foreningens

eiendom?
x

Gns. lr. pr.

andels.ml !r. år
H1 Bolicafuift 567

H2 ErhvervsleieindtæEter 0
H3 BoliPleieindtæPter 0

201tlt2
kr. pr. m:

2012h3
kr. Dr. m2

zOLtlr.4
kr. or. rn.

,} Årets resultet or. andels-m'lde sidste tre år 81 61 188

Gns. k.. pr.
åndels.mr 6r. år

K1 Andel$/ærdi t2-257
K2 Gæld i omsætnincsaktver 2.69r
K3 feknisk andelsværdi a4.948

20t7l12 2Or2l1? 201 14

M1 Vedli8eholdelse, løb€nde 110 29 9

M2 Vedlireholdelse, cenoDretninc o! renovering o 108 0

M3 Vedlileholdelse i alt 110 737 9

%

P Friværdi (tældsforpligtelser sammenholdt med eiendommens retnskabsmæs5ite
værdil

85

mr7lL2
kr. Pr. mr

2OX2lt?
k Pr. mr

z0t?lt4
lr. pt. mr

R Årets efdrap or. andels-ml de sidste tre år 74 80 u
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Note 13 - Nøgletal

Supplerende nrgletål i ,v.i8t
Udover de lovkrævede nøEleoplysnin8er overfor er der beregnet følgende nøgletal pr. statusdagen,

der medvirkertil at skabe detfornødne overblik overforeningens økonomiske forhold:

kr. pr.

m'1andel

kr. pr.

mz total

offentlig ejendomsvurderinS

Valuarvurdering

Anskalfelsessum (kostpris)

Gældsforpli$elser fratrukket omsætningsaktiver

Foreslået andelsværdi

Reserver uden for andelsværdi

Boligafgift i gennemsnit pr. andels-m'
Boliglejeindtægt pr. udleiede bolig-m'
Erhvervslejeindtægt pr. udleiede erhvervs-mr

Boligåfgift i pc't. af samlede e.iendomsindtægter

Omkostninger m.v. ipd. af (omkostninger + afdraS- finansielle jndtæ8ter):

vedligeholdelse

Renholdelse og gårdlaug

Skatter, afgifter, vand og el

Administration m.v.

Finansielle poster, netto
Afdrag

2236a

3.807

2.691

]'2.257
7.420

22.368

3.807

2.697
12.257

7.420

kr. pr.

567

0
o

%

100

2,O

4,7
77,7

?3,s

30,2

18,0

100,0

. Vedligeholdelse

. Renholdelse cE gårdlaug

Skatt€r, afgifror, vand og el

: AdministratFn m.v.

r Finansielle poster, netto

Atdrag

17,7%
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Revislonsprotokollat af 19. december 2014

Revisionsprotokollat vedrrrende rcvlsionens formå|, omfang ot udførelse m.v. samt vedrør€nde

ansvar for r€Snskabsafl æg8elaen

Vier afgeneralforsamlingen blevet genvalgt som revisor i Andelsboligforeningen Margueritten.

Som revisor i Andelsboligforeningen Margueritten skal vi ; overensstemmelse med internationåle

revisionsstandarder ogyderlGere krav ifølge dansk revisorlovgivning redegøre for revisionens formå1,

for revisors og bestyrelsens ansvar, for tilrettelæSgelse og udførelse af revisionen samt for
rapporterinS herom.

Revisionens fornål
Det ervores op8ave at revidere detaf bestyrelsen udarbejdede årsregnskab.

Revisionens formål er at påse, at årsregnskabet er udarbejdet ioverensstemmelse med lovgivningens

krav, foreningens vedtægter samt almindelig anerkendt regnskabspraksis, herunder at årsregnskabet

Siver et retvisende billede af forcningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resuhatet af
foreningens aktiviteter for re8nskabsåret.

Ansvat
Ved afslutningen af revisionen af8ivervien revisionspåtegnin& der er vores erklæring om den udfør
te revision og konklusionen herpå.

Nårviafgiver revisionspåtegning på et reSnskab i henhold til årsregnskabsloven, ervi offentliShedens

tillidsreprEesentanl ligesom vier offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse afandre erklæring-

er med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hverv8iverens eget bru8. Vi skal som offentlig-

hedens tillidsrepræsentant udføre opgaverne i overcnsstemmelse med 8od revisorskik, herunder udvi
se den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer
desuden, at vi skal udvise integritet, objekivitet, fortrolighed, prof€ssionel adfærd, professionel kom-
petence ogfornøden omhu ved udførelsen afopgaverne.

En revisionspåtegning uden fodehold eller supplerende oplysninger indebærer, åt årsregnskabet er
revidere! og at årsregnskabet giver et retvisende billede afforeningens aktiver, passiver, finansielle

stilling oB resultatet efforeningens aldiviteter i overensstemmelse med årsregnskåbsloven.

lnternationale revisionsstandarder forudsaener, at vi tilrettelæg8er o8 udfører revisionen med hen-

blik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentliS feilinformati-
on. Ved høj grad afsikkerhed forstås, at vigennem vores arbeide er nået til høj Srad af, men ikke fuld-
stæhdig sikkerhed for, at de informationer, som er revideret, ikke indeholder væsentlig fejlinformati-

on.

Der er ved enhver revision risiko for, atvæsentlig fejlinformation i årsregnskabet ikke afdækket selv-

om revisionen udføres i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Ved besvigelser

er der en forøget risiko for væsentliS fejlinformation i årsregnskabet, fordi be§vi8elser sædvanliSvis

søges tilsløret eller skjult for revisor og omverdenen.
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Revislonsprotokollat at 19. december 2014

Gennem vores valg af revisionsmetoder og omfanget af revisionsindsatsen tagerviunder revisionsar-

bejdet i betragtnin& at væsentlige besviSelser kan torekomme. Får vi mistanke om, at der forekom-

mer besvigelser, vilvi- sædvanligvis i samråd med bestyrelsen - iværksætte undersøgelser med hen-

blik på atfå mistanken afkræftet eller bekræftet. Uanset atvived planlægningen og udførelsen af revi.

sionen tager risikoen for be$/igelser ibetragtning, er viikke ansvarligeforat hindre besv8elser.

Det er bestyrelsens opgave at udforme, implementere og opretholde interne kontroller, der er rele-

vante for at udarbejde og aflægge et års.egnskab, dergiveret retvisende billede uden væsentlig fejlin.
formation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller feil.

Risikoen for, at åBregnskabet indeholder fejlinformatio n på grund af uopdagede besvigelser, reduce-

res i takt med, at bestyrelsen etablerer og håndhæver effektive forretninSsgange og interne kontrol
ler.

Bestyrelsens tilsyn er et vi8ticl led iforeninSens interne kontrolsystem. Det er derfor ef8ørende, at be-

styrelsen altid Børsig bekendt med den tinansielle stilling og udviklinS. Dette kan eksempelvis ske ved

at sammenholde likviditet, rentabilitet og soliditet med den forventede udvikling iføl8e budgetter og

med tidligere regnskabsperioder.

Bertyrelsen skal påse, at foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarliSt, herunder at der er
tilstrækkelig likviditet til at optlde foreningens nuværende og fremtidige forpliSlelser efterhånden.

som de forfalder.

Med udgangspunkt i bestyrelsens vurdering aflægges årsregnskabet sædvanligvis ud fra en forudsæt-

nin8 om fortsat drift. Ved denne vurdering skal bestyrelsen tage hensyn tilalle tilgængelige oplysning-

er vedrørende foreningens udvikling sædi8t med hensyn til likviditetsudviklingen mindst 12 måneder

efter balancedagen.

Bestyrelsen ertilenhver tid forpligtet tilat vurdete foreningens økonomiske situation og sikre, at det

tilstedeværende kapitalbeaedskab er forsvarli8t.

Ansvaret for selve aflæggelsen afårsrapporten samt for boSføring og formueforvaltning påhvilerfore-

ninSens bestyrelse. Det er således bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at årsregnskabet

udarbejdes ioverensstemmelse med lovgivnin8ens samt vedtættemes klav til regnskabsaflæggelsen

samt for, at boSføring og formueforvaltning kontrolleres på en måde, der er tilfredsttillende efter for-

en ingens forhold.

Ansvaret for bogfrring og formuefoNaltning varetager bestyrelsen blandt andet Sennem etablering

af forretninSlgant€ oB interne kontroller, der skalsikre, at reSistreringerne d€ekkerover gyldiSe trans.

aktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etableringen af ,orrethingsgange og in-

terne kontroller sker endvidere med henblik på at forebySSe oE opdage eventuelle besviSelser i form
af misbrug afforeningens aktiver og bevidst fej linformation i regnskabsafleggelsen.

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi særskilt påse, at foreningens registreringssyste-

mer giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af å rsregnskabet. Viskal Sennemgå og vutdere for-

retningsgange og interne kontroller, herunder kontrollere at disse funterersom forudsat.
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Revisionsprotokollat af 19. december 2014

Tilbru8 for revisionen afårsregnskabet skalbestyrelsen Bive os de oplysningea, der må antages af be-

tydning for bedømmelsen afforenin8en. Bestyrelsen skalSive os ad8ang til at foretage de undersrgel
ser, vi tinder nødvendige, og skal sørge for, at der Eives de oplysninger og den bistand, som vi anser

for nødvendige for udførelsen afarbejdet.

Revisionenstilrettelætgelse o8 udfrrclse
Vores revisionsarbejde tilrettelæEges oB udføres i overensstemmelse med lovgivningen og internatio-
nale revisionsstandardet.

Revisionen tilrettelæEges blandt andet ud fra en vurdering afvæsentlighed ot risiko, hvor vitager hen.

syn til foreningens størrelse o8 administråtive forhold.

Ved tilrettelæggelse af revisionen overvejer vi risikoen for, at der kan forekomme væsentliS fejlinfor-
mation i årsregnskabet som følge af besvigelser o8 fejl. Hovedvægten vil blive la8t på de regnskabs-

poster oE områder i registreringssystemet, §om ervæsentliSe, og hvor risikoen for fejl er størst.

Den overordnede strategifor og planlæBning af revisionen foretages på grundlag afvores kendskab til
foreningen samt drøftelser med bestyrelsen. På dette grundlag foreta8es en helhedsvurde ng affore.
ningen, de tilknyttede risici af væsentlig betydning for re8nskabsaflæg8elsen, de tilrettelagte forret-
ninSsprocesser og torretningsgange samt interne kontroller på det retnskabsmæssige område.

Den overordnede revisionsstrategi fastlæB8er revisionens omfang, tidsmæssi8e placering og retninS.

Revisionsstrategien tjener som grundlag for udarbejdetse afden mere detaterede revisionsplan, som

omfatter arten, den tidsmæssige placering og omrantet af den revision, der planlæ8ges udført med

henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis tit at reducere revisionsrisikoen til et acaepta.

belt lavt niveau.

Revbionen gennemføresved stikprøver med henblik på at efterprøve, om årsregnskabets oplysninSer

og beløbsangivelser er korrekte, og omfatter analyser, Sennemgan8 og vurdering af forretninggange
og interne kontrolfu nktioner samt gennemgang oE vurderin8 af bogholderiposteringer og dokumenta-

tionen he or. Revisionen omfatter tillige en vurdering af den valSle regnskabspraksis og de af besty-

relsen udøvede regnskabsmæssige skøn.

Revisionen vll blive udført i forbindelse med udarbejdelse afårsre8nskabet o8 vilomfatte en Sennem-
gang af procedurerne ved regnskabsudarbejdelsen samt af dokumentationen forde oplysninSerog be.

løbsangivelser, der er indeholdt i årsregnskabet. Vi vil i overensstemmelse med intemationale revisi
onsståndarder overbevise os om aktivernes tilstedeværelse. tilhørsforhold og forsvarlige værdiansæt-

telse, ligesom vi vil kontrollere, at de 8€eldsposter og forpligtelser, der os bekendt påhviler forening-

en, er kommet rigtigt tiludtryk i årsregnskabet.

Rapporterht om den udtorte revision

Dervil iforbindelse med vores udførelse af revisionen blive udarbeidet et revisionsprotokollat, hvori
der redegøres for det udførte revisionsarbejde og konklusionen herpå. I revisionsprotokollen vil der

blive oplyst om betydelige resuhater vedrørende revisionen, herunder væsentliS usikkerhed eller fejl
og foftold, som normalt må forventes at have betydning for bestyrelsens stillin8tagen til årsregnska-

bet.

såfremt vihar identificereten besvigelse eller haropnået bevig der iadikerer, at der kan være besvig-

else., vilvi rapportere herom i revisionsprotokollen.
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I overensstemmelse med lovgivningen skal vi rapportere om eventuelle økonomiske forbrydelser be-
gået itilknytning til bestyrclseshvervet af et eller flere medlemmer afforeningens bestyrelse. Under

helt særli8e omstændigheder kan det endviderevære påkrævet at underrette Statsadvokaten for Sær.

lig økonomisk Kriminalitet om de formodede økonomiske forbrydelser.

Bliver vi under vores arbe.ide bekendt med forhold, som giver begrundet formodning om, at medlem-

meraf bestyrelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berør-

erforeningen, skalvigive supplerende oplysninger herom i revisionspåtegningen.

Vi skalendvidere give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, hvis lovgivningen om bogfø-

rinS og opbevaring af regnskabsmateriale ikke eroverholdt.

Reglei for kvalitetskontrol .f revisors arberde

Vi er underlagt regler om lovpli8tig kvalitetskontrol, hvilket blandt andet medfører, at Revisortilsynet

udpeger et andet revislonsfirma til at foretage kvalitetskontrol af vores arbejde. Ligeledes er vi gen-

nem vores medlemskab af Revisorcruppen Danmark underlagt intern kvalitetskontrol.

Dette medfører, atvores arbejdsdokumentation stikprovevis bliver udvalgt til kvalitetskontrol, der så-

ledeiogså ken omfatte arbe.idsdokumentationen for Andelsboligforeningen Margueritten.

Vi vil sikre os, at kvalitetskontrollanter underlægges tavshedspligt.

Suppleaende optaver
I revisionsprotokollen vil der, i det omfang det skønnes hensi8tsmæssigt eller er krævet i lovgivning-

en, blive givet oplysninger om udfort rådgivning og assistance, aEivelse af særlige erklæringer i foF
bindelse med rådgivning og assistance samtom udførelse afdeteljeret kontrol.

Vikan og vilalene yde rådgivning og anden assiståhce, hvis dette ertilladt i henhold tilgældende uef-
hænSighedsregler.

Aklutnin8
I efterfølgende revisionsprotokollater vil der blive henvist til næwærende revisionsprotokollat som

forudsættes udleveret til nye med lemmer af bestyrelsen.

Revisionsprotokollatet vil blive tilpasset og fornyet, når der sker ændringer i foreningens eller revisi-

onsmæssige forhold, eller hvis viaf andre grunde finder det passende.
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Forela$ for bestyrelsen den

Kobenhavn, den 19. december 2014

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartners€lskab

ftySa^ r/.q'-,*.,-r-
Srren K. Biinger

ståtsautoris€.et revisor

ar\a-
dt-+Z \) . ./ 4 ak- e_a..-

d ' tyttethomsen
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Statsautoriseret Revisionsparlnerselskab in§i.i
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Andelsbolit oreningen Ma4ueritten
som generalforsamlingsvalgt revisorer for Andelsbol;gforeningen Mar8ueritten harvi afsluttet rcvisi-

onen afforeningens årsreSnskab for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014.

Årsre8nskabet, der udvise. et d ftsresuhat pÅ kr. 427.994, har vi forsynet med påtegning uden

forbehold.

Konklusion på den udfrrte revision
Revisionen afårsregnskabet har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

Vi harforsynet åBregnskabet med følgende revisionspåtegning:

Påtetnlnt på åEregnskab

"Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Margueritten for regnskabsåret 1. oktober
2013 - 30. september 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og

noter. Årsregnskabet aflægges efter årsr€gnskabsloven samt foreningens vedtæ8ter. De anførte

budgettal er ikke omfattet afvor revision.

Bestyrelens ansvar lor årsretnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet årsreSnskab, der giver et retvlsende billede ioverens-

stemmelse med årsre8nskabsloven samt toreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret

for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ-

sentlig feilinformation, uanset om denne skyldes besviSelser eller feil.

Revisorc ansvar

Vor€s ansvar er at udtrykke en konklusion om årsre8nskabet på grundlag af vores revision. vi har ud"

ført revisionen ioverensstemmelse med internationale standarder om revision ogyderligere krav iføl-
ge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, atvioverholder etiske kravsamt planlæEgerog udfører revi
sionen forat opnå høj grad afsikkerhed for, om årsregnskabet er udenvæsentliS fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet. oe valgte handlinger athæn8er af revisors vurderin& herunder vurderingen afdsikoen

for væsentlig feilinformation iårsregnskabet, uanset om fejlinformEtionen skyldes besvtgelser eller

fejl. ved risikovurderingen overyejer revisor interne kontroller, derer relevante for foreninSens udar-

bejdelse og aflæggelse afet årsregnskab, dergiver et retvisende billede. Formålet hermed er at udIor.

me revisionshandlinSer, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusi-

on om effektiviteten af foreningens interne kontrcl. En revision omfatter endvidere vurdering afom
den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabs-

mæssige skøn er rimelige samten vurdering af den samlede præsentation af årsreSnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeli8t og egnet som grundlat for vor
konklusion.

Revis;onen harikkegivetanledningtilforbehold.

(onkluslon

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede afforeningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. september 2014 §åmt af resultatet afforeningens aktiviteter for regnskabs-

året 1. oktober 2013 - 30. september 2014 i overensste mmelse med årsre8nskabsloven samt foreninS_

ensvedtægter."
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Revisiorens lolmål
lvores revisionsprotokollat af 19. december 2014 harvirede8iort for revisionens formål.l tilknytning

hertiler endvidere redegrort for ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og os. Revisionen af årsregn_

skabet for 2013/14 er udført i overenstemmelse hermed.

Revislonens udfr]else
Revisionen afårsregnskabet ertikettelagt og udført i overensstemmelse med internationale tevisions'

standarder og yderli8ere krav ifølge dansk revisorlovgivninS. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet

ikke indeholder væsentlig feilinformation og har primært omfattet væsentli8e re8nskabsposter og

områder, hvor der er risiko forvæsentliSe fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn.

som forbercdelse til revisionen 2013/14 harvivurderet risiciforbundet med regnskabsaflæggelsen.

vi har på baggrund herafudarbejdet en strategi for tevisionen med henblik på at målrette vores arbei_

de mod rislkoryldte områder. Vi har identificeret følSende regnskabsposter 08 områder, hvortil der€f_

ter vores opfattelse knytter si8 særli8e risici for væsentlite fejl o8 mangler eller usikkerheder i

å rsregnska b€t:
- Ejendommens værdi og andelsværdien

Revisionen er udtørt ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvoNidt årsregnskatl€ts oplysninS_

er og betrbsangivelser er korrekte. Der er foretaget Sennemgans oSvurdering af bo8holderiposterins'

er og dokumentation herfor.

Revisionen hartillige omfattet en vurderinS af, hvorvidt det uda$ejdede årsregnskab opfylder lovgiv_

ningens samt vedtæEternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte

regnskabspraksis, bestyrelsens regnskabsmæssi8e skøn såmt beatyrelsens afgivne oplysninger iøvrigt.

Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopSørelsens po§ter samt en sammenlig_

ning af resultatopSorelsen med tidligere års resultatopSørelser. Ved Sennemgansen af balancen har

vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til foreningen, om deres tilstedeværelse samt

om deres fobvarlige værdiansættelse. Vi har påset, at de forpliStelser, der os bekendt påhviler fore_

ningen, er rigtiSt udtrykt i årsregnskabet. vi har endvidere påset, at almindeliS anerkendt regnskabs_

praksis er ful8t, samt at årsregnskabet giver et retvisende billede afforenin8ens aktiver, passiver og fi_

nansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktivit€ter for regnskabsåret.

I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi revideret begivenheder indtruffet

efter regnskabsårets udlob. Formålet med revisionsarbeidet på dette område er at kontrollere, om

væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udl6b er kommet tiludtryk enten i §elve regnskabspos'

terne eller i form afoplysnin8er i notertil årsregnskabet.

Oer er ikke foretaget uenmeldt beholdningseftersyn i årets løb. Vi har analyseret bevægelserne på for'

eningens bankkontifor væsentliSe indskud og hævnin8er, hvilket ikke hargivet anledning tilbemærk-

ninger. Efter vores optattelse vil et uanmeldt beholdningseftersyn ikke bibringe yderliSere revisions-

mæssig overbevisninS oE dokumentation.
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kr-

ForietnlngsSanS€ ot lntem kodtrol
Vi harsom led irevisionen gennemSået foteningens registreringssystemer og interne kontroller.

som følge af det begrænsede antal p€lsoner der deltager ; foreningens administration ea det ikke mu-

ligt at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer. Den interne kontrol base-

res deafor hovedsageliS på bestyrelsens ovePågning og kontrol af driften, boSJøringen og

regnskabsaflæ88elsen.

ldet der ikke er effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller, foreligger der en

risiko for, at der opstår tilsi8tede eller utilsiStede fejl i foreningens administration, og der kan herved

opstå tab. vorcs revision kan ikke afsløre disse fejl med sikkerhed.

Konstaterervi under vores revision uregelmæssigheder, vilviudvide revisionen med henblik på at af-

klare å6agen til de fundne uregelmæssiSheder. Vi har ikke i forbindels€ med vor revision afårsregn-

skabet afdækket uregelmæssiSheder, men som anført kan viikke Sive sikkerhedfor, at ureBelmæssi&

heder ikke forekommer.

Kommentarer til åBreSnskabet

RESULTATOP6øREI.5EN

øvriæ ir tæ$er, k. 1.0E3:

Salg afvaskekort
Hofor, kreditnota

1.O83

BATANCEN

Eiendommens væ.dikonto, kr. 51.q)0.000:

Vi har sammenholdt værdiansættelsen af ejendommen med sammenliSnelige eiendomme i

foreningens nærområde.

Disse revisionshandlinger har ikke Sivet anledning til bemærkninger.

Vihar kontrolleret de på ejendommen tinglyste panthæftelser samt ejerforhold.

245
838

Tilgodehavende vedorende åltanel, kr. 138.158:

Saldo 1. oktober 2013

opkrævet ved altanhavere

Heraf indtægtsføri til dækning af ptioritetsydelser

Tilgodehavende 30. september 2014

176.523

-151.904

762.771

-74.6L9

138.158
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Tlltodehavende wdrrrende ahaner (fortsåt), kr. 138,158:

Fordeling aI tllgode havende hos altanhavere:

Andel

Nv Ca rlsbergvej 16, st.th.
Ny Carlsbergvej 16, 1.tv.

Ny Carlsbergvej 16, 2.tv.

Ny Carlsbergvej 16, 2.th.
Ny Ca.lsberavej 16, 3.tv.

Ny Carlsber8vei 16, 3. th
tly Carlsbergvej 18, t.w.
Ny Carlsber8vej 18, 2.tv.

Ny carlsbeGvej 18, 2.th.
Ny Cårlsbergvej 18, 3.tv.

Ny c€ rlsbergvej 18,3.th.
Ny Carlsbergyej 1& 4.tv.
Ny Grlsbergyei 1& 4.th.
Ny carlsberyvei 20,1.tv.
Ny ca rlsberSvei 20,1.th.
Ny carlsbergvei 20, 3.th.
Ny Carlsbergvej 20, 4.tv.
Ny carlsbergvej 20, 4.th.

FordelinE

3,17%

7,O3%

5,36%

6,30%

5,39%

4,93%

5,36%

7,03%

4,93%

7,@%

4,93%

5,66%

4,66%

4,66%

5,36%

536%
4,66%

a,22%

Andel af rest
tidligere år

4.804

10.670
8.126

9.559

12.156

7.477

4.a26
10.670

7.471

10.616

7.477

8.588

7.070
7.070
8.126

1s.227

7.010
12.461

Afdra8s-

ordning

-780

-7.732
-1,319

-1.551

-7324
-1.2L3
-1.3X9

-7.732

-t.213
-1.723

-L.213

-1.394

-7.147

-L-147

-1.319

-1.319

-1.147

-2.O23

saldo
3Ol9 2Ot4

4.024
8.939

6.808

8.008

10.829

5.263

6.808

8.939

5.263

8.893

6.263

7.L94
5,923

5.923

6.808

13.908

5.923

10.444

Forudbetalte omk6tninge., kr. 55.896i
DEAS, energimærke

Ejendomsskat

Forsikring

Skyldige omkGtninte,, kr, l5.50ol
Skrivning og kopiering

Revision og regnskabsudarbejdelse

1OO% 162.777 -24.6t9 138.158

1.420
46.S15

8.961

2.000

13.500

15.500



44.

Revisionsprotokollat af 19. december 2014

øv.ige aå€i&opt.vel
I forbindelse med revisionen af åRregnskabet har vi bistået foreningen med udarbejdelse af
årsregnst€bet.

Endviderc harviydet assistance med opgørelsen af andelsværdien.

Lovpllttlge oplysnl4et
I henhold tillov om godlendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vioplyse,

at vioprylderlovgivningeos kåvtil revisorsuaft€enti8hed,

at viundervor revision har modtaget alle de oplysninger, vihar anmodet om.

København, den 19. december 2014

Redmark

Statsautoriseret Revisionspaft nelselskab

*ra^"/.{,-=---
Sø.en K. B0nger

statsautoriseret revisor
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Bo litken Petersen
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