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Side  1  

E/F Nordrevænge

Regnskab 2013/2014

Navn Ejerforeningen Nordrevænge

Adresse Mågevej 44-58, Nattergalevej 38-90

Vibevej 28-30

2400  København NV

Cvr.nr. 35166718

Hjemmeside http://nordrevaenge.dk

Hjemsted Københavns Kommune

Ordinær generalforsamling 2. december 2014

Bestyrelse Allan Bengtson (formand)

Karen Martens

Niels Boldt

Katrine Dybkjær

Marina Zaar

E-mail: nordrevaenge@gmail.com

Administration Dansk Financia A/S Tlf. 35 38 19 01

Charlottenlund Stationsplads 2 post@danskfinancia.dk

2920  Charlottenlund http://www.danskfinancia.dk

Kontortid:

Mandag - fredag 10.00 - 14.00

Ejendommens servicefirma Cobe Rengøring & ejendomsservice Tlf. 21933050   

Ejgårdsminde 94, cobe_444@hotmail.com

2670 Greve

Andre oplysninger Varmeregnskabsperiode: 1/7 - 30/6

Varmemålerfirma: Brunata a/s 

Varmeanlægsnummer: 34133

Revision: PricewaterhouseCoopers

Forsikringsselskab: Alka Forsikring

Tv forhold: Bredbåndsnetværk, fællesantenneanlæg (individuel tilslutning)

Fælles vaskeri: Ja

Antal lejligheder: 264

Samlet fordelingstal: 13297

Opførelsesår: 1936

Generalforsamling: Afholdes inden udgangen af januar. Forslag til behandling

på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand eller til

administrator senest den 15. november.

Foreningsoplysninger

 

mailto:post@danskfinancia.dk
http://www.danskfinancia.dk/
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E/F Nordrevænge

Regnskab 2013/2014

 

Årets resultat Årets a conto indbetalinger til fællesudgifter udgør kr. 5.494.027. Dertil kommer

Regnskabsberetning

 

Udviklingen i ordinære

fællesudgifter

Budgetafvigelser

 

leje- og diverse indtægter på i alt kr. 99.308, således at foreningens samlede 

indtægter udgør kr. 5.593.335. 

 

Foreningen har i året afholdt samlede fællesudgifter for kr. 5.593.335 (inkl. 

mindre hensættelse til senere vedligeholdelse på kr. 3.125). Således 

fremkommer resultatet kr. 0. 

 

De samlede fællesudgifter med fradrag for leje-,  og diverse indtægter udgør kr. 

413,18 pr. fordelingstal (2012/13: kr. 399,18 pr. fordelingstal). 

Udgiften til servicefirma er mindre end budgetteret. Årsagen hertil er, at der i 

budgettet var afsat midler til evt. ekstraopgaver, men det har ikke været 

nødvendigt at afholde udgifter hertil i året. 

 

Udgiften til trappevask og vinduespolering er ligeledes mindre end budgetteret, 

årsagen er her , at aftalen om trappevask er opsagt, og der således ikke er afholdt 

udgifter hertil i regnskabsårets 3 sidste måneder. 

 

Pga. en noget mildere vinter i forhold til tidligere år, er udgifterne til 

glatførebekæmpelse væsentligt mindre end budgetteret. 

 

Årets udgifter afholdt til det igangværende rør-projekt blev større end 

budgetteret, hvorimod de afsatte midler til hhv. gården og udskiftning af porte 

ikke er anvendt fuldt ud. Der henvises til bestyrelsens beretning samt 

regnskabsnote 4, hvor årets samlede overskud samtidig er bogført som en 

hensættelse til vedligeholdelse der udføres næste regnskabsår. 
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Regnskabsberetning

 

Udviklingen i

vandforbruget

Udviklingen i

elforbruget

Bestyrelsen i

Ejerforeningen Nordrevænge

 

Vandforbruget (pr. 31. december 2013) er iflg. aflæsninger steget med godt 7% i 

forhold til året før. Stigningen i forbruget skal ses i sammenhæng med at en af 

ejendommens vandmålere på et tidspunkt viste sig at være defekt, hvorfor der 

kan være målt forkert tidligere. Stigningen i forbruget betyder samtidig end 

større udgift en budgetteret. 

33.838 

34.147 

34.438 

31.022 

34.521 

28.000

30.000

32.000

34.000

36.000

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

kWh 
kWh

15.919 

15.699 
15.836 

16.026 

16.693 

17.936 

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011 2012 2013

m3 
m3

Elektricitetsforbruget - senest opgjort pr. december 2013 - er som forventet 

steget lidt igen. 
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Bestyrelsens og administrators erklæring

Karen Martens Allan Bengtson Niels Boldt

formand

Katrine Dybkjær Marina Zaar

  

 

Bestyrelse:

Påtegninger

Charlottenlund, den 18. november 2014

Administrationen:

Dansk Financia A/S

Årsregnskabet er dags dato behandlet og vedtaget af bestyrelsen og administrator. Årsregnskabet er aflagt i 

overensstemmelse med lovgivningen og foreningens vedtægter.  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

 

Regnskabsberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold den omhandler. 

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
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E/F Nordrevænge

Regnskab 2013/2014

Til medlemmerne i Ejerforeningen Nordrevænge

Påtegning på årsregnskabet

Ebbe Hørling Nielsen

statsautoriseret revisor

 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors erklæringer

Påtegninger

 Hellerup, den 18. november 2014

PricewaterhouseCoopers

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Nordrevænge for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014, 

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter samt årsregnskabsloven. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

foreningens vedtægter og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 

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 og 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 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 risikovurderingen 

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens 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 konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, 

om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 

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

2014 i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt årsregnskabsloven. 

 

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 

medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2013/2014. Disse sammenligningstal har, som det 

også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

 

Udtalelse om regnskabsberetningen 

Vi har gennemlæst regnskabsberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af 

årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i regnskabsberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet. 
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Generelle bemærkninger

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

Indtægter:

Udgifter:

Årets resultat til afregning med ejerne:

Fordelingstal

Balancen

Anvendt regnskabspraksis

 

Ejernes a conto ejerforeningsbidrag indtægtsføres ved forfald, og medtages dermed i årsregnskabet uanset om 

indbetaling har fundet sted. Øvrige indtægter, herunder renteindtægter af mellemregning med administrator, 

periodiseres ligeledes så de henføres til den periode de vedrører. 

Samtlige udgifter periodiseres, dvs. de henføres til den periode de vedrører, uanset forfaldstidspunkt eller 

betalingstidspunkt. Eventuelle tab på tilgodehavende ejerforeningsbidrag i forbindelse med tvangsauktion udgiftsføres 

som udgangspunkt først, når et tab er endeligt konstateret. I tilfælde af, at det på regnskabsafslutningstidspunktet med 

rimelig sikkerhed kan konstateres, at der vil opstå et tab, vil der blive hensat til dette tab. 

Det ved vaskeridriften opnåede overskud er hensat til finansiering af kommende års investeringer i nye maskiner. 

(Opført i balancen under passiver). 

Såfremt årets samlede udgifter overstiger årets samlede indtægter skal dette underskud opkræves hos de enkelte ejere. 

Såfremt årets samlede indtægter overstiger årets samlede udgifter kan generalforsamlingen beslutte enten at overføre 

dette overskud til modregning i det kommende års vedligeholdelsesudgifter ved en hensættelse til konkrete 

vedligeholdelsesarbejder eller udbetale overskuddet til ejerne. 

Eventuelle hensættelser til vedligeholdelse i det kommende år opføres særskilt under passiverne. 

Skyldige omkostninger består af endnu ikke betalte fællesudgifter vedrørende regnskabsåret, jvf. det under 

resultatopgørelsen anførte periodiseringsprincip. 

A conto opkrævningen til fællesudgifter samt evt. afregningsbeløb er fordelt efter fordelingstal i henhold til 

vedtægternes bestemmelser herom. Det samlede fordelingstal er opgjort i forbindelse med ejerforeningens stiftelse. 

Ejerforeningens tilgodehavende i form af restancer vedrørende a conto fællesudgifter m.v. består hovedsageligt af 

forfaldne, endnu ikke indgåede ejerforeningsbidrag og varmebidrag, herunder eventuelle beløb som er under 

retsforfølgning. 

Posten ”Særskilte forbrugsregnskaber” består af a conto varmeudgifter betalt af ejerforeningen frem til balancedagen, 

samt af opkrævet a conto varmebidrag fra ejerne for det igangværende varmeregnskabsår. Herudover kan der i posten 

indgå ikke afregnede varmereguleringsbeløb fra det senest afsluttede varmeregnskabsår. 
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Resultatopgørelse

Regnskab Budget Regnskab

Note 2013/2014 2013/2014 2012/2013

Indtægter: (Ej revideret)

Opkrævet ejerforeningsbidrag 5.494.027 5.492.000 5.307.930

Leje 60.280 61.000 58.835

Leje, mobilantenne 37.058 33.000 32.543

1 Vaskeri 0 1 0 0

Renter 0 0 7.926

Erstatninger 1.970 0 0

5.593.335 5.586.000 5.407.234

Udgifter:

2 Renovation m.v. 535.655 540.000 520.485

Vand 728.816 688.000 688.534

Elektricitet 77.201 80.000 76.816

Forsikringer 117.223 118.000 113.690

Bredbåndsanlæg 0 0 2.202

3 Servicefirma 496.199 530.000 495.258

Trappevask og vinduespolering 173.929 209.000 206.981

Salt, grus, snerydning m.v. 19.080 75.000 88.195

4 Vedligeholdelse (inkl. hensættelse kr. 3.125) 2.964.007 2.858.000 2.727.819

Administrationshonorar 317.188 318.000 331.153

Konsulentbistand 7.813 0 11.775

Revisionshonorar 25.000 43.000 42.500

Advokathonorar 0 0 3.425

Varmeopgørelse 68.508 70.000 67.491

Bestyrelsesgodtgørelse 15.700 16.000 16.000

Renter 5.157 0 0

5 Diverse 41.859 41.000 14.910

5.593.335 5.586.000 5.407.234

6 Årets resultat til afregning med ejerne 0 0 0

   

Opkrævet ejerforeningsbidrag pr. fordelingstal (13.297) 413,18 413,03 399,18
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Note Aktiver 2014 2013

Likvide beholdninger:

Danske Bank 400.330 2.032.534

Mellemregning med Dansk Financia A/S 0 60.721

Tilgodehavender:

8 Restancer vedr. fællesudgifter mv. 13.511 11.552

Restancer med afdragsordning 21.707 735

Vaskeri indtægter 34.000 33.572

Forsikringstilgodehavender 49.765 28.276

Renter 585 5.786

Diverse udlæg 600 5.269

Varmeafregning (pr. 30/6 2013) 0 97.822

Andre tilgodehavender 0 777

Forudbetalte udgifter:

Forsikring 29.523 27.928

Renovation 134.693 131.576

Vand 170.947 173.013

Øvrige forudbetalte udgifter 202 9.599

Aktiver i alt 855.863 2.619.160

Passiver

Egenkapital:

 Ejerforeningens egenkapital 0 0

9 Hensættelser:

Hensættelse til planlagt udvendig vedligeholdelse (kr. 0,24 pr. m2) 3.125 1.438.850

1 Hensat til nyanskaffelser i vaskeri 168.543 77.416

Modtagne forudbetalinger:

Fællesudgifter m.v. 26.013 20.612

Deposita og forudbetalt leje m.v. 8.235 8.235

Særskilte forbrugs- og fællesregnskaber:

Varmeudgifter (1/7 - 30/9 2014) -195.207

Opkrævet aconto varmebidrag (1/7 - 30/9 2014) 453.603 258.396 226.021

Gæld:

Mellemregning med Dansk Financia A/S 1.938 0

Leverandører mv. 193.915 562.067

Skyldig revision 25.000 42.500

Varmeafregning (pr. 30/6 2014) 91.852 0

Varmeudgift, afsat 71.960 48.593

Diverse skyldige omkostninger 6.886 194.866

Passiver i alt 855.863 2.619.160

 

7 Sikkerhedsstillelse

10 Hjemfaldspligt

Balance pr. 30. september
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Note 1 - Vaskeri 2013/2014 2012/2013

Indtægter:

Salg iflg. vaskekort 202.143 185.236

Udgifter:

Elektricitet 47.162 49.794

Renholdelse 45.640 31.500

Bredbåndsforbindelse 1.764 2.059

Vedligeholdelse 16.449 24.467

111.015 107.820

91.128 77.416

Årets resultat hensættes til nyanskaffelser de kommende år:

Hensat overskud ved vaskeridrift tidligere år 77.416 0

Årets overførte vaskeri resultat 91.128 77.416

Hensat til nyanskaffelser 168.544 77.416

Resultat efter hensættelse til nyanskaffelser 0 0

Den fremførte hensættelse andrager kr. 12,68 pr. fordelingstal

Forbruget af vand er ikke medtaget i vaskeriregnskabet, men indgår i det samlede vandforbrug.

Note 2 - Renovation m.v.

A/c renovationstakst 535.655 511.235

Afhentning af storskrald 0 9.250

535.655 520.485

 

Note 3 - Servicefirma

Servicefirma:

Cobe Rengøring & ejendomsservice, fast aftale 495.000 495.000

Diverse udgifter:

Sygdoms-/helbredssikring 0 -1.410

Telefon, varmemester 0 954

Medielicens 1.199 714

1.199 258

496.199 495.258

 

Noter til resultatopgørelse og balance
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Noter til resultatopgørelse og balance

Note 4 - Vedligeholdelse

  

2013/2014 2013/2014 2012/2013

Budget

Større enkeltarbejder: (Ej revideret)

Udskiftning af 2 porte 150.000 0 0

Afsat til gård 13/14 500.000 199.713 0

Rør projekt 2.946.000 3.529.875 3.910.418

Ny port 0 0 67.000

Pasning af haven 0 0 74.375

Modregnet hensættelse fra 2012/2013 -1.438.000 -1.438.850 -3.263.367

Større enkeltarbejder i alt 2.158.000 2.290.738 788.426

Løbende vedligeholdelse: 600.000

Tag og tagrender 49.375 138.045

Grafittiafrensning 10.575 10.294

Centralvarmeanlæg 2.725 0

Radiatormålere 2.308 10.058

Asfalt, fliser 4.385 0

Kloak, brønde 40.313 0

Jord/beton-arbejde 10.125 0

Have/beplantning 100.000 13.591 86.913

Skadedyrsbekæmpelse 1.450 3.006

Låse/nøgler 14.669 12.664

Dørpumper 28.142 0

Dørtelefoner/-video 43.520 56.396

Port 16.466 0

Glarmester 2.277 0

Elektriker 312.652 71.134

VVS/Blikkenslager, faldstammer 8.979 0

VVS/Blikkenslager, øvrige reparationer 63.673 69.417

Maler 1.604 0

Murer 24.434 545

Tømrer/snedker 0 456

Redskaber og værktøj 0 1.831

Maskiner 15.610 39.536

Øvrig vedligeholdelse 3.271 248

Løbende vedligeholdelse i alt 700.000 670.144 500.543

Hensættelser:

Hensættelse til planlagte vedligeholdelsesarbejder, der udføres i

2014/2015 (kr. 0,24 pr. m2) 0 3.125 1.438.850

2.858.000 2.964.007 2.727.819
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Noter til resultatopgørelse og balance

Note 5 - Diverse 2013/2014 2012/2013

Generalforsamling 800 1.394

Bestyrelsesomkostninger 255 2.764

Arrangementer 3.180 0

Kontorholdsudgifter 825 615

Kopiering 5.280 0

Porto 12.210 0

Hjemmeside/domæne 2.483 1.133

Nets (pbs) gebyrer 18.892 18.482

Bankgebyrer 750 650

Andre gebyrer 1.875 394

Diverse udgifter og indtægter -4.691 -10.522

41.859 14.910

Note 6 - Afregningsbeløb, fællesudgifter 2013/2014

Afregningsbeløbet for 2013/2014 andrager ifølge årsregnskabet kr. 0.

I tilfælde af ejerskifte er det op til køber og sælger selv at aftale, hvorvidt der skal foretages særskilt refusion af lejlig-

hedens andel af beløb, som er hensat til vedligeholdelse i det kommende år.

Som det fremgår af vedtægternes § 4 indtræder den nye ejer ved ejerskifte i den tidligere ejers rettigheder og forpligtel-

ser overfor foreningen, også med hensyn til eventuelle restancer, hvis betaling den hidtidige ejer dog fortsat hæfter for

sammen med den nye ejer. Den nye ejer hæfter dog kun for den tidligere ejers restance indenfor ejerpantebrevets pålyd-

ende.

Note 7 - Sikkerhedsstillelse

Medlemmerne hæfter personligt og direkte, forholdsmæssigt i h.t. fordelingstal, for foreningens forpligtelser.

Note 8 - Restancer

De samlede restancer vedr. a conto fællesudgifter/varme mv. er pr. 30/9 2014 opgjort til kr. 13.511.

Det bemærkes, at der pr. regnskabsafslutningsdagen er tale om igangværende sager. Der kan således være usikkerhed

om hvorvidt restancerne indgår i fuldt omfang efterfølgende. 

Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter m.v. har 258 (af 264) medlemmer udstedt og tinglyst ejerpantebreve med 

forskellig hovedstol i størrelsesordenen kr. 10.000 til kr. 45.000.

De enkelte ejerpantebreves hovedstol reguleres ved ejerskifte til kr. 45.000 ligesom nye ejerpantebreve udstedes med en 

hovedstol på kr. 45.000.
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Noter til resultatopgørelse og balance

Note 9 - Hensættelser 2013/2014 2012/2013

Vedligeholdelse:

Hensat primo 1.438.850 3.263.367

Anvendt til vedligeholdelse -1.438.850 -3.263.367

0 0

Hensættelse foretaget i året 3.125 1.438.850

3.125 1.438.850

  

Note 10 - Hjemfaldspligt

Der er på ejendommen tinglyst servitut om hjemfaldspligt til Københavns Kommune i år 2030. Der kan være stor forskel

på, hvad dette indebærer for den enkelte lejlighed, idet nogle har forlænget hjemfaldspligten og andre frikøbt den i for-

bindelse med salg eller optagelse af nye lån.


