




9. De betydelige forndsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, hernnder
dem, der er målt til dagsværdi, er rimelige.

10. Alle begivenheder, der er indtrnffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regule
ring af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.

11. Vi har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udløb, som
kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.

12. Revisor er bemyndiget til at foretage sådanne beregninger, ændringer og rettelser i forbindelse med
bogføring og regnskabsaflæggelse, som er nødvendige af hensyn til opfyldelse af lovkrav, hernnder
klassifikationskrav og krav til samt af hensyn til opfyldelse og efterlevelse af den fastlagte regn
skabspraksis, hernnder kontinuiteten i regnskabsmæssige skøn.

13. Vi har gennemgået og godkendt resultatet af jeres assistance med bogføring og/eller opstilling af
årsregnskabet, hernnder foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker årsregnskabet.

Virnm, den 7. marts 2016 

Bestyrelse 

fdministrator 
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Administrator 

Underskrevet af bestyrelsen





Administrator- og bestyrelsespåtegning 

Administrator og bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Andelsboligforeningen
Fægtegården.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A,
andelsboliglovens§ 5, stk. 11, og§ 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af andelsboligforeningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de
anførte, og der påhviler ikke andelsboligforeningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregn
skabet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af andelsboligforeningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Virum, den 7. marts 2016

Administrator 
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Administrator 

Bestyrelse 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den
12. april 2016.
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Dirigent 
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Foreningsoplysninger 

Andelsboligforeningen 

Ejendommen 

Bestyrelse 

Administrator 

Revisor 

Bankforbindelse 

Andelsboligforeningen Fægtegården 

c/o Virum Torv Ejendomsadministration 

Frederiksdalsvej 70, 3. 

2830 Virum 

Telefon: 33 14 34 19 

CVR-nr.: 29 23 67 55 

Etableret: 1. april 2004

Hjemsted: Københavns Kmmnune 

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Andelskapital: 16.154.351 

Andelshavere: 51 

Matrikelnr: 2 CV, Avedøre 

Johan Martin Clernmesen 

Lars Frederiksen 

Holger Sørensen 

Jesper Ellitsgaard 

Gissur J 6nsson 

Dorte Roepstorff 

Eva Meiling, Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum 

RIR REVISION Statsaut01iseret Revisionspartnerselskab 

Nordea Bank Danmark AJS
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