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FORENINGENS OPLYSNINGER

Ejerforening:

E/F Bondehavevej 12-14

Bondehavevej 12-14

2880 Bagsværd

Hjemsted: Gladsaxe

Administrator:

Advokat Finn Bruun

Søborg Hovedgade 139B, ST. TH.
2860 Søborg

Bestyrelse:

Finn Henriksen

Pia Linda Jørgensen

Susanne Petersen

Henning Pedersen

Revisor:

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Buddingevej 312

2860 Søborg
CVR-nr. 19263096
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BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for l. januar -31. december 2017
for E/F Bondehavevej 12-14.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af ejer-
foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 5. oktober 2018

l bestyrelsen

Finn Henriksen

Formand
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Susanne Petersen
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Pia Linda Jørgensen

Hennin edersen
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REVISORS ERKLÆRING PÅ OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB UDARBEJDET
EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN

il medlemmerne i E/F Bondehavevej 12-14

Vi har opstillet årsregnskabet for E/F Bondehavevej 12-14 for regnskabsåret l. januar - 31. december 2017
på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og
FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet.
faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
afårsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug
for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 5. oktober 2018

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

Simon Morthorst

statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt
anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A med tillæg af enkelte
bestemmelser fra regnskabsklasse B og C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbage-
førsier som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet
i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris

med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, FORTSAT

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægter

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at indtægterne omfatter årets
fakturerede indtægter

Omkostninger
Omkostninger i alt omfatter omkostninger til vedligeholdelsesarbejde- og administrations-
omkostninger
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, FORTSAT

AKTIVER

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER

Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser indregnes, når foreningen som følge af en begivenhed indtruffet
før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der
må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Andre hensatte forpligtelser måles til bestyrelsens bedste skøn over det beløb, hvormed forplig-
teisen forventes at kunne indfries.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Forudbetalt fællesbidrag og deposita

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter
vedrørende de efterfølgende år.
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RESULTATOPGØRELSE

l. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

Note 2017

Indtægter:
Indbetalt fællesomkostninger

Renteindtægt

Diverse indtægter og reguleringer vedr. tidligere år

Indtægter i alt

Diverse omkostniger:

Renovation

Vand

Forsikringer

Varmeregnskab

Dong

Antenne

Formand

Administration

Vicevært/renholdelse

Porto og gebyrer

Diverse omkostniger i alt:

190. 666

380

15.496

206.542

-25. 049

-20. 999

-31. 289

-3. 830

-7. 948

-1. 480

-1. 000

-25. 000

-17. 045

-797

-134. 437

206.542

Hensættelser:

Årets hensættelse til fornyelser

Hensættelser i alt:

-20. 000

-20.000

Vedligeholdelse og reparation:
Mindre nyanskaffelser

Nedrivning af skorsten

Vedligeholdelse og reparation i alt:

-8. 707

-12. 045

-20.752

Omkostninger i alt: -175.189

ÅRETS RESULTAT 31.353
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

AKTIVER

Nordea

31/12 2017

151.599

AKTIVER l ALT 151. 599

PASSIVER

Egenkapital primo
Overført resultat

EGENKAPITAL

31/12 2017

-10. 259

31. 353

21.094

Hensættelse til fornyelse primo
Årets hensættelse

HENSATTE FORPLIGTELSER

45.599

20.000

65.599

Afregning af varmeomkostninger

Acontovarmebidrag

SKYLDIGT UAFSLUTTET VARMEREGNSKAB

-55. 535

81.200

25.665

Periodeafgrænsningsposter

Skyldige omkostninger

GÆLDSFORPLIGTELSER l ØVRIGT

32.991

6. 250

39.241

GÆLDSFORPLIGTELSER 64.906

PASSIVER l ALT 151.599
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