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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og administrator har dags dato atlagt årsrapporten fbr 2005 for A/B Arresø Park'

Årsrapporten er atlagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven'

vi anser den valgte regnskabspraksis tbr hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et ret-

visende billede af tbreÅg.n, uitiu", og passivei, finansielle stilling samt resultatet'

Årsrapporten indstilles til generalforsaml ingens godkendel se'

København, den 17. marts 2006

Administrator:

Regnskabschef BennY ThiruP

Kuben Ej endomsadmini stration

A/S

Bestyrelse:

Annie Egebak
Formand

Aage Jensen

Næsttbrmand

Bent Larsen

Annie Lindeboe Leif Nieman
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REVISIoNSpÅrncnJINc

Til undelshuver,re i A/B Årresø Park

Vi har reviclerct årsrapporten Jbr A/B Arresø Park fbr regnskabsåret l. jarutar - 31. decembcr
2005, cler aflægges c.fier årsregnskabsloven.

Foreningens hesrynrclse og administrator har ansvaret .for årsrapporten. Vort ansvar er på
gntndlag afvor revision at udtn)kke en lconklusion om årsrapporten.

Den udførte revision r'

Vi har ud./brt vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
lvcever, at vi tilrettelægger og uclfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed

.fbr, at årsrapporten ikl;e indeholder væsentlig./bjlin/brmation. Revisionen omfatter stikprøvevis
ttndersøgelse af in/brntation, der understØtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysningcr.
Revisionen onfattcr endvidere stillingtagen til den øf bestyrelsen og administrator anvenclte
regnskabspraksis og til cle vesentlige skøn, som bestyrelsen og administrator har udøvet, samt
wrrdering af den samlede præsentation a.f årsrapporten. Dct er vor opfattelse, at den uclførte
revision giver ct tilstrcekkeligt gnmdlagfor vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede afforeningens aktiver, passiver
og.finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet aJ'/breningens aktivitcter.fbr
regnskabsåret L januar - 3l. december 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 17. rnarls 2006

BDO ScanRevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Per Frost Je

Statsautorise
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LEDELSESBERETNTNG

Hovedaktiviteter
Foreningens aktivitet består i at eje og drive ejendommen beliggende Troldebakken l- 44,3300
Frederiksværk.

udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningen er opstartet pr. l. t-ebruar 2005. Foreningens resultat anses fbr tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets at-slutning ikke indtrufTet begivenheder, som væsentligt vil kunne på-
virke foreningens fi nansielle stilling.
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ANVEN DT REGNSKABSPRAKS IS

Årsrapportgn tbr A/B Arresø Park fbr 2005 er aflagt i overensstemmelse med den danske

årsregnskabslovs bestemmelser tbr virksomheder i regnskabsklasse A.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelscn indregncs indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen

i ndregnes I i gel edes alle omko stninger, herunder at-skrivninger o g nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balanccn, når det er sandsynligt, at itemtidige økonomiske fordele vil tilflyde
tbreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
ti'agå fbreningen, og tbrpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved f-ørste indregning måles aktiver og fbrpligtelser til kostpris. Efterfblgende måles aktiver og

fbrpligtelser som beskrevet tbr hver enkelt regnskabspost nedenfor'

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fiemkommer inden års-

rapporten af1ægges, og som be- eller afkræfter fbrhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Boligafgift og le.ie

Der er i årsregnskabet medtaget den fbr perioden opgjorte teoretiske boligafgift og leje.

Ikke indbetalt boligatgift samt tbrudbetalt boligafgift er medtaget i årsregnskabet som

henholdsvis til godehavende/fbrudbetalt bol i gatgi ft .
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ANVENDT REGNS KABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægs aktiver
Gruncle og bygninger måles til kostpris med tillæg af værdien af fbretagene tbrbeclringer'

Der fbretages en systematisk vedligeholdelse af ejendommen, der sikrer en høi

vedligeholclelsesstandard, og ejendo**ån antages dertbr ikke at være udsat tbr løbende

værclifbrringelse. Dsr at\krives ikke på ejendommen'

Anclre anlæg, driftsmatenel og inventar måles til kostpns med tiadrag af akkumulerede

at'skrivningcr.

Af'skrivningsgrundlaget er kostpris rned fradrag af clen skønnede restværdi efter afsluttet

brugstid. Der atskrives ikke på grunde.

Kostprisen omtatter anskafl-elsesprisen samt omkostninger clirekte tilkny'ttet anskatl-elsen indtil

clet ticlspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug'

Aktiver med en kostpris på under 1l tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgø-

relsen i anskafl'elsesåret'

Forljeneste eller tab ved afhændelse al matenelle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

salgspris rr.3d tiadrag af salgsomkostninger og den regnskabsrnæssige værdi på salgstidspunktot'

foijeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under at-skrivninger'

Tilgodehavender
rilfodehavender måles til arnorliseret kosrpns. \'ærdien reduceres med nedskrivning til imøde-

gåelse af fbrventede tab.

PeriodeafgrænsningsPoster
periodeafgrænrningrpåster intlregnet under aktiver omf-atter afholdte omkostninger vedrørende

eft erfbl gende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Finansielle tbrpligtelser indregnes r ed

holclte låneomkostninger.

lSn3ptageise til clet mocltagne provenu efter tiadrag af af'-

prioritetsgæld er således målt tr1 arncrrtrseret kostpris, der tbr obligationslån svarer til restgæld

beregnet !å grundlag af 1ånets un,Jeriiggende kontant-værdi på 1åneoptagelsestidspunktet'

Gælcl i øvngter målt til arnortiseret klrstpns sr arende til nominel værdi'

:\ndelskroneopgørelse
Beregningen aiån,ielskronens r;rrdi tbretages i overensstemmelse med $ 5 stk.2 i "Lov om

andelsbofigfbreninger og andre bt'iligtællesskaber" samt tbreningens vedtægter $ 14.

l
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RESULTATOPGØRELSE I. JANUAR - 31. DECENIBER

Andelsboligatgift
Lej eindtægt, gæsteværelser/tælleshus.'..........

Gebyr fbr venteliste og adkomsterkliering
Diverse indtægter...
Indtægter i aIt...........

Prioritetsrenter............
Renovation
Forsikringet................
Snerydning
Reparationer og vedli geholdelse...

Revisor, adrninistration, kontorhold..-....-....
Udgifter i alt...........

RESULTAT AF ORDIN,,ER DRIFT.

Finansielle indtægter...

Note 2005
kr.

r.913.201
I 1.300
6.300

50.000
1.980.801

-t.25t.970
-59.921
-22.509
-22.863
-63.562
-89.968

1.s10.793

470.008

3.732

473.740

2

J

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Afdrag på prioritetsgæId........
Anvendt af tidligere års overskud.

546.524
-72.184

473.740
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTTVER

Gruncle og bYgninger

lei"nOoÅuu.i,li pr' l/10 2004,kr' 5'61 8'300)"""'

Stift elsesomkostninger
Materielle anlægsaktiver """""'

ANL,,f,GSAKTIVER

Mellemregning administrator" " "'
Periodeatgrænsningsposter " " " "'
Tilgodehavende...... " "
Tilgodehavender".."

lndestående i pengeinstitutter" " "
Kasse- og girobeholclninger "
Likvide beholdninger" " "" " " "

OMSÆ,TNINGSAKTIVER

AKTIVER

Note 2005
kr.

50.5 10.590
682.119

51.192.709

51.192.709

5.764
5.7 53

743
12.260

293.670
23

293.693

305.953

51.498.662
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BALAI\CE 31. DECEMBER

PASSIVER

AndelskaPital ..."""""
O""ttrn åverskud"'

EGENKAPITAL"...

PrioritetsgæId.. " " " " " "
t an gfrislede gældsfo rpligtelser

Forudbetalt boligatgift
sr.viAig" omkosininger " " " " " " "
fo.ttrist"de gældsforpligtelser

G,lDLDS FORPL IGTELSE R....

l0

Note 2005
kr'

5 10.780.000
5 473.740

8

6

11.253.140

40.213.476
40.213.476

6.452
24.994
31.446

40.244.922

51.498.662

!!l
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NOTER

Forsikringer
Bygningsfbrsikring.....
Bestyrelsesansvar.....-.

Reparationer og vedligeholdelse
Maler m.v............
Grønne arealer.......
I ndretning f-ælleshus'.'

Anlæg grønne områder.....

Drift fæIleshus............

Revisor, administration, kontorhold
Revision...
Administration............
Bestyrelsesudgift....'.-'
Generaltbrsamling/bestyrelsesmøder m'm" "'
Kontorartikler m.v.-'....
Porto/forsend./kopier/blanketter, ...

Indvielse, t-ester mv- -....-.....

Kontingent, ABF........

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter.. -

lt

2005 Note
kr.

2t.309
1.200

22.509

3,737
52.851

692
-7.666
13.948

63.562

12.000
36.400
10.595

1. 190

2.799
8.028

13.237
5.719

89.968

3.732

3.732

4
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NOTER

EgenkaPital

12

Note

5

EgenkaPital 1' januar 20.95 
- -,:;:

F Jrslag til årets restrltatdisponenng " " " " " " "'

Atdraf på prioritetsgæId " " " "'

Egenkapital 3 1' december 2005"""""""""'

Prioritetsgæld

lloved- Restgæld

stol Primo

DLR kreclit.""""" 13'470'000 1 3'470'000

oin n"alt....'.'-... 26'940'000 26'940'000

DLR kredit"""""' 350'000 350'000

AndelskaPital

10.780.000

10.780.000

Afdrag

541.885
0

4.639

546.524

Overført
overskud

0

-72.784
546.524

413.740

I alt

10.780.000
-72.784
546.524

11.253.740

Renter Restgæld Kursværdi

Ultimo Ultimo

369.688 12.928.115 12'93 1'605

s1 o,.saq26.e4o.ooo 26'9 s8'7 33" i.lzs 345'36t 34s'4ss

1.25t.91 A 40.213.41 6 40'235 
"7 

93
40.760.000

Skvtdige omkostninger
;iliilf;i'i""- e ob ScanRevision ArS" " "'

Hensat el. tælleshus """"'.""""
Divcrse omkostningskredttorer

2005
kr.

r2.000
1.000

1 1.994

24994
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NOTER

Egenkapital (' andelenes værdi')
I henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber $5 skal vi oplyse

at foreningens formue på grundlag af de bogførte værdier udgør kr' l1 .253'740

For at konstatere den samledes "handelsværdi" for andelene er det tilladt at opskrive

ejendommen til en af følgende værdier:

1. Anskaffelsesprisen (bogført værdi)....... 51.192.709

2. Handelsværdi som udlejningsejendom.'.'.'.....'... 0

3. Kontant ejendomsværdi........... 5'618'300

Foreningens formue til brug for salg af andele opgjort efter anskaffelsesprisen (bogført

værdi) kan herefter opgøres således:

Bogført egenkapital 31. december 2005.... 11.253.740

Anskaffelsesprisen.... 51'192.709

- Bogført uæidi af ejendom 51.192.709 0

13

Note

Foreningens formue pr. 31. december 2005.. 11.253.740

Hver andelshaver kan herefter i henhold til vedtægterne opgøre sin andel af foreningens

formue (andelskronen) ved at indsætte det oprindelige indskud ifølge andelsbeviset i

følgende brøk:

1 1.253.740 x andelsindskud
10.780.000

Andel af foreningens formue kan opgøres ved at gange indskuddet ifølge andelsbeviset

med 1,044

Bestyrelsen indstiller, af hensyn til fremtidig vedligeholdelsesarbejder, og

kursudviklingen på prioritetsgælden, at andelskronen sættes til 1,044.
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SUPPLERENDE BERETN TNIG

DRIFTS. OG LIKVTDITETSBUDGET 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006

t4

Budget Regnskab
2006 2005

kr. kr.

Andelsboligatgitt
Lej eindtægt, gæsteværel ser/fæIleshus...........
Ventelistegebyrer.......
Diverse indtægter..
Indtægter i alt...........

Prioritetsrentcr............
Renovation
Grunclskyld
Vandafgifl
Ej enclomstbrsi kring.....
Bestyrclsosansvar A8F..........
Renholclelse................
Reparationer og vedl i geholdelse...

Revision...
Aclministrationshonorar..............
Bestyrel sesudgi ft er.....
Generalfbrsamling mv.............
Kontorartikler..............
Pofto mv...
Indvielse, t-ester mv.............
A8F..........
Finansielle indtægter..
Udgifter i alt..........

Ånnls RESULTAT

Atdrag på prioritetsgæld

Nettoresultat

Likviditetsibrskydning................

Likvid beholdning, primo....

Likvid beholdning, ultimo.....

2.186.748
l i.500
7.000

0

2.20s.248

- 1.468.000
-62.000

- 1s3.000
- I .000

-2s.000
-1.300

-40.000
-90.000
- 12.500
-37.500

-9.000
- l.500
-3.000
-2.000
-2.000
-6.000
4.284

1.909.516

295.732

-295.732

0

293.693

293.693

1.9t3.201
11.300
6.300

50.000
1.980.801

-1.251.970
-59.921

0
0

-21.309
- 1.200

- 10.869
-7 5.s55
- 12.000
-36.400
- 10.595

-1.191
-2.799
-8.028

-13.237
-5.719
3.732

1.s07.061

473.740

-s46.524

-72.784


