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Side  1  

E/F Nordrevænge

Regnskab 2014/2015

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 2015

Bestyrelse Allan Bengtson (formand)

Karen Martens

Line Løfberg

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: Fællesantenne via bredbåndsnetværk (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/


Side 2

E/F Nordrevænge

Regnskab 2014/2015

 

Årets resultat Årets a conto indbetalinger til fællesudgifter udgør kr. 5.686.002. Dertil kommer

Regnskabsberetning

 

Udviklingen i ordinære

fællesudgifter

Budgetafvigelser

 

leje- og renteindtægter på i alt kr. 92.141, således at foreningens samlede 

indtægter udgør kr. 5.778.143. 

 

Foreningen har i året afholdt samlede fællesudgifter for kr. 3.401.766,  hvilket 

resulterer i et overskud på i alt kr. 2.376.377, hvoraf kr. 2.128.500 foreslås 

hensat til rørprojekt, og kr. 247.877 overført til foreningens egenkapital. 

 

De samlede fællesudgifter med fradrag for leje- og renteindtægter udgør kr. 

248,90 pr. fordelingstal (2013/14: kr. 412,94 pr. fordelingstal). 

Udgiften til ejendomsservice blev lidt mindre end forventet idet der i budgettet 

var afsat midler til løsning af evt. ekstraopgaver. Der har i året ikke været 

afholdt udgifter hertil. 

 

Udgifterne til glatførebekæmpelse er pga den senest milde vinter væsentligt 

lavere end budgetteret. 

 

Vedligeholdelsesposten er samlet set meget lavere end budgetteret, og samtidig 

også væsentligste årsag til årets store overskud.  

Årsagen til budgetafvigelsen er først og fremmest at de afsatte midler til 

færdiggørelsen af rørprojektet ikke er anvendt endnu. Som nævnt herover, så er 

det dog foreslået at hensætte de ikke anvendte midler til projektets afslutning 

som forventes at ske i det kommende regnskabsår. 

De samlede udgifter til løbende vedligeholdelse blev også lidt mindre end 

budgetteret. 
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E/F Nordrevænge

Regnskab 2014/2015

 

Regnskabsberetning

  

Udviklingen i

vandforbruget

Bestyrelsen i

Ejerforeningen Nordrevænge

 

Efter den store stigning i vandforbruget sidste år, så faldt forbruget, som senest 

er blevet opgjort pr. 31. december 2014, i år med små 4%. Forbruget andrager i 

gennemsnit godt 65 m3 pr. lejlighed. Faldet i forbruget har afstedkommet 

mindre a/c betaling i 2015 samt en mindre tilbagebetaling vedr. 2014, og den 

samlede udgift er derfor mindre end budgetteret. 
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E/F Nordrevænge

Regnskab 2014/2015

Bestyrelsens og administrators erklæring

Karen Martens Allan Bengtson Line Løfberg

formand

Katrine Dybkjær Marina Zaar

  

 

Bestyrelse:

Påtegninger

Charlottenlund, den 10. november 2015

Administrationen:

Dansk Financia A/S

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

overensstemmelse med foreningens vedtægter samt årsregnskabsloven.  

 

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 2014/2015

Til medlemmerne i Ejerforeningen Nordrevænge

Påtegning på årsregnskabet

Ebbe Hørling Nielsen

statsautoriseret revisor

 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors erklæringer

Påtegninger

Hellerup, den 13. november 2015

PricewaterhouseCoopers

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Nordrevænge for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015, 

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

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og foreningens vedtægter . 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

årsregnskabslovens bestemmelser og foreningens vedtægter. 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 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 

2015 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og foreningens vedtægter. 

 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen som sammenligningstal i 

resultatopgørelsen for regnskabsåret har medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2014/2015. 

Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

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

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

med årsregnskabet. 
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E/F Nordrevænge

Regnskab 2014/2015

Generelle bemærkninger

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med  foreningens vedtægter  og årsregnskabslovens  bestemmelser  for

regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

Indtægter:

Udgifter:

Årets resultat:

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 resultat er overført til modregning i tidligere års overskud. (Opført i balancen under 

passiver). 

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. 

Årets resultat kan efter generalforsamlingsbeslutning enten opføres som ejerforeningens tilgodehavende eller gæld til 

medlemmerne, henlægges til vedligeholdelsesarbejder i efterfølgende år eller tillægges eller modregnes i 

ejerforeningens egenkapital, afhængigt af, om det opkrævede a conto beløb er henholdsvis større eller mindre end årets 

opgjorte nettofællesudgifter. 

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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 Regnskab 2014/2015

Resultatopgørelse

Regnskab Budget Regnskab

Note 2014/2015 2014/2015 2013/2014

Indtægter: (Ej revideret)

Opkrævet ejerforeningsbidrag 5.686.002 5.686.000 5.494.027

Leje 54.444 57.000 60.280

Leje, mobilantenne 36.628 36.000 37.058

Renter 1.069 0 0

Erstatninger 0 0 1.970

5.778.143 5.779.000 5.593.335

Udgifter:

1 Vaskeri 0 0 0

 Renovation m.v. 552.191 555.000 535.655

Vand 607.495 671.000 728.816

Elektricitet 86.678 80.000 77.201

Forsikringer 120.378 122.000 117.223

Servicefirma 495.000 526.000 496.199

Trappevask og vinduespolering 274.575 268.000 173.929

Salt, grus, snerydning m.v. 12.500 50.000 19.080

2 Vedligeholdelse 746.194 2.977.000 2.960.882

Administrationshonorar 320.948 326.000 317.188

Konsulentbistand 2.734 20.000 7.813

Revisionshonorar 25.400 26.000 25.000

Varmeopgørelse 69.805 71.000 68.508

Bestyrelsesgodtgørelse 14.800 16.000 15.700

Renter 0 0 5.157

3 Diverse 73.068 71.000 41.859

3.401.766 5.779.000 5.590.210

4 Årets resultat 2.376.377 0 3.125

der foreslås disponeret således:

Hensættes til rørprojekt 2.128.500 0 3.125

Overføres til egenkapital 247.877 0 0

2.376.377 0 3.125

   

Opkrævet ejerforeningsbidrag pr. fordelingstal (13.297) 427,62 427,62 413,18
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Note Aktiver 2015 2014

Likvide beholdninger:

Kassebeholdning, bestyrelse 7.872 0

Danske Bank, driftskonto 2.771.735 400.330

Tilgodehavender:

6 Restancer vedr. fællesudgifter mv. 19.077 13.511

Restancer med afdragsordning 632 21.707

Vaskeri indtægter 32.000 34.000

Renter 570 585

Forsikringstilgodehavender 0 49.765

Diverse tilgodehavender 1.101 0

Diverse udlæg 11.004 600

Forudbetalte udgifter:

Forsikring 30.043 29.523

Renovation 138.717 134.693

Vand 159.505 170.947

Øvrige forudbetalte udgifter 0 202

Aktiver i alt 3.172.256 855.863

Passiver

Egenkapital:

4 Ejerforeningens egenkapital 247.877 0

Hensættelser:

7 Hensættelse til planlagt udvendig vedligeholdelse (kr. 160,07 pr. m2) 2.128.500 3.125

1 Hensat til nyanskaffelser i vaskeri 142.040 168.543

Modtagne forudbetalinger:

Fællesudgifter m.v. 20.338 26.013

Deposita og forudbetalt leje m.v. 8.080 8.235

Særskilte forbrugs- og fællesregnskaber:

Varmeudgifter (1/7 - 30/9 2015) -187.062

Opkrævet aconto varmebidrag (1/7 - 30/9 2015) 440.980 253.918 258.396

Gæld:

Mellemregning med Dansk Financia A/S 20 1.938

Leverandører mv. 122.617 193.915

Skyldig revision 25.400 25.000

Varmeafregning (pr. 30/6 2015) 129.132 91.852

Varmeudgift, afsat 87.013 71.960

Diverse skyldige omkostninger 7.321 6.886

Passiver i alt 3.172.256 855.863

 

5 Sikkerhedsstillelse

8 Hjemfaldspligt

Balance pr. 30. september
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Note 1 - Vaskeri 2014/2015 2013/2014

Indtægter:

Opkrævet iflg. vaskekort 205.320 202.143

Udgifter:

Elektricitet 55.161 47.162

Renholdelse 31.500 45.640

Bredbåndsforbindelse 1.998 1.764

Vedligeholdelse 38.609 16.449

Indkøb- og installation af tørretumbler 104.555 0

231.823 111.015

-26.503 91.128

Årets resultat modregnes i tidligere års hensættelser:

Hensat overskud ved vaskeridrift tidligere år 168.543 77.416

Årets overførte vaskeri resultat -26.503 91.128

Hensat til nyanskaffelser 142.040 168.544

Resultat efter modregning af årets underskud i tidligere års foretagne hensættelser 0 0

Den fremførte hensættelse andrager kr. 10,68 pr. fordelingstal

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

 

Noter til resultatopgørelse og balance
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 Regnskab 2014/2015 

Noter til resultatopgørelse og balance

Note 2 - Vedligeholdelse

  

2014/2015 2014/2015 2013/2014

Budget

Større enkeltarbejder: (Ej revideret)

Udskiftning af 2 porte 150.000 154.266 0

Afsat til gård 0 0 199.713

Rør projekt 2.130.000 1.500 3.529.875

Modregnet hensættelse fra 2013/2014 -3.000 -3.125 -1.438.850

Større enkeltarbejder i alt 2.277.000 152.641 2.290.738

Løbende vedligeholdelse: 600.000

Tag og tagrender 54.531 49.375

Grafittiafrensning 8.100 10.575

Centralvarmeanlæg 41.280 2.725

Radiatormålere 20.941 2.308

Asfalt, fliser 0 4.385

Kloak, brønde 60.149 40.313

Jord/beton-arbejde 0 10.125

Have/beplantning 100.000 9.131 13.591

Skadedyrsbekæmpelse 80.323 1.450

Låse/nøgler 22.981 14.669

Reparation af porte 8.655 16.466

Dørpumper 5.818 28.142

Dørtelefoner/-video 59.037 43.520

Glarmester 3.106 2.277

Elektriker 34.262 312.652

VVS/Blikkenslager, faldstammer 5.179 8.979

VVS/Blikkenslager, øvrige reparationer 58.208 63.673

Maler 6.175 1.604

Murer 42.762 24.434

Redskaber og værktøj 3.250 0

Maskiner 6.876 15.610

Øvrig vedligeholdelse - inkl. indkøb af havemøbler 62.789 3.271

Løbende vedligeholdelse i alt 700.000 593.553 670.144

2.977.000 746.194 2.960.882
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Noter til resultatopgørelse og balance

Note 3 - Diverse 2014/2015 2013/2014

Generalforsamling 1.532 800

Ekstraordinær generalforsamling 1.556 0

Bestyrelsesomkostninger 1.465 255

Arbejdsdag(e) 802 3.180

Kontorholdsudgifter 1.356 825

Kopiering 7.920 5.280

Porto 10.827 12.210

Hjemmeside/domæne 3.445 2.483

It programmer 2.584 0

Gaver, blomster m.v. 205 0

Nets (pbs) gebyrer 19.036 18.892

Bankgebyrer 750 750

Andre gebyrer 600 1.875

Diverse udgifter 20.990 -4.691

73.068 41.859

Note 4 - Egenkapital 2014/2015 2013/2014

Saldo 1. januar 0 0

Overført af årets resultat 247.877 0

Saldo 31. december 247.877 0

  

Note 5 - Sikkerhedsstillelse

Note 6 - Restancer

De samlede restancer vedr. a conto fællesudgifter/varme mv. er pr. 30/9 2015 opgjort til kr. 19.077.

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. er foreningens gældende vedtægter endvidere tinglyst med pantstiftende 

sikkerhed på kr. 54.000 pr. lejlighed.

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.
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Noter til resultatopgørelse og balance

Note 7 - Hensættelser 2014/2015 2013/2014

Vedligeholdelse:

Hensat primo 3.125 1.438.850

Anvendt til vedligeholdelse -3.125 -1.438.850

0 0

Hensættelse foretaget i året - til rørprojekt 2.128.500 3.125

2.128.500 3.125

  

Note 8 - 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.


