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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyretsen har dags dato behandtet og godkendt årsrapporten for 2010 for A/B Arresøparken'

Årsrapporten aftægges i overensstemme(se med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Det er vores opfattetse, at årsregnskabet giver et retvisende bittede af foreningens aktiver,. passiver og

finansie1te stitting pr. 31 , deiember 2010 samt af resuttatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010'

Ledefsesberetningen indehotder efter vores opfattetse en retvisende redegørelse for de forhotd

beretningen omhandter.

Årsrapporten indstiltes til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksværk, den 28' rnarts 201 1

I
i

/;ir
Arne
Formand
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Ånny L. pedersen



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til andelshaverne i A/B Arresøparken

Vi har revideret årsregnskabet for A/B Arresøparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010
omfattende anvendt regnskabspraksis, resuttatopgøretse, batance og noter, samt ledetsesberetningen.
Årsregnskabet og ledetsesberetningen udarbejdes efter foreningens vedtægter og god regnskabsskik.
Revisionen har ikke omfattet den suppterende beretning på side 18, og budgettatlene i

resuttatopgøretsen.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Foreningens bestyretse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende
bittede i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik, og en ledetsesberetning
der indehotder en retvisende redegøretse i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god

regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, imptementering og oprethotdelse af interne
kontroller, der er retevante for at udarbejde og aftægge et årsregnskab og en ledetsesberetning uden

væsenttig fejtinformation, uanset om fejtinformationen skytdes besvigetser etler fejt, samt valg og

anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvetse af regnskabsmæssige skøn, som er
ri meti ge efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledetsesberetningen på grundtag af
vores revision. Vi har udført vores revision'i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse

standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt ptantægger og udfører revisionen med henbtik på

at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet, og ledetsesberetningen ikke indeholder væsentlig
fej [information.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de betøb og optysninger, der er anført i

årsregnskabet og tedetsesberetningen. De vatgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsenttig fejtinformation i årsregnskabet og ledetsesberetningen, uanset om

fejlinformationen skytdes besvigelser etter fejt. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontrotler, der er retevante for foreningens udarbejdetse og aftæggetse af et årsregnskab, der giver et
retvisende bittede samt for udarbejdelse af en ledetsesberetning, der indeholder en retvisende
redegøretse, med henbtik på at udforme revisionshandtinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke med det formåt at udtrykke en konktusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol, En

revision omfatter endvidere stittingtagen tit, om den af bestyretsen og administrator anvendte
regnskabspraksis er passende, om de af bestyretsen og administrator udøvede regnskabsmæssige skøn

er rimetige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis
konktusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehotd.

er tilstrækketigt og egnet som grundtag for vores



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bittede af foreningens aktiver, passiver og

finansietle stitiing 31. december 2010 samt af resuttatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2010 i overensstemmetse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik, samt

at tedetsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmetse med foreningens
vedtægter og god regnskabsskik.

København, den 28. marts 201't

BDO Statsautoriseret revisionsaktiesetskab

J t^^- uu'( A a ^-,h
Steen Ktit Andersen
Statsautoriseret revisor



EJENDOMSOPLYSNINGER

Ejendom
Antat tejtigheder.. 28

Heraf :

Andetstejtigheder 3.157 m2, 28

Arealfordeling
Grundareal i mz.... 17.163
Botigareal i m2,.. 3.008

Fælteshus i m2... 149

UDVIKLING I HOVEDTAL

2010 2009 2008 2007 2006

Udviklingen i boligafgift og andelskrone
Botigafgift (2006 = index 100)..,. 118 112 102 100 100

Andetskrone 7,084 7,672 2,707 1,965 1,955

Vedtaget på generatforsamtingen. 1 ,835 1,986 1,965 1,955



LEDELSESBERETNI NG

Hovedaktivitet
Foreningens aktivitet består i at eje og drive ejendommen betiggende Trotdebakken 1

Frederiksværk.
44, 3300

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultat er påvirket af ekstraordinære udgifter titsnerydning for årene 2007'2009.

Foreningens resuttat anses under hensyntagen tit ovenstående for tilfredsstitlende.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Beregning af andelskronen er sket på baggrund af regterne j Lov om andelsbotigforeninger og andre
botigfættesskaber. Beregningen kan enten tage udgangspunkt i anskaffetsesprisen, handetsværdien som

udtejningsejendom (valuarvurdering) etler kontant ejendomsværdi. I den udstrækning markedsrenter
ændrer sig etter ejendommens øvrige forhold i øvrigt ændres, kan ejendommens værdi titsvarende
ændre sig. Endvidere kan en vurdering, foretaget af en anden vatuar, etter revurdering af den offenttige
ejendomsvurdering føre tiI en anden beregning af andetskronen.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efier regnskabsårets afstutning ikke indtruffet begivenheder som væsenttigt viI kunne påvirke

foreningens finansiette stitting.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for A/B Arresøparken for 2010 er aftagt i overensstemmetse med den danske
årsregnskabstovs bestemmetser for vjrksomheder i regnskabsklasse A. Som følge af foreningens karakter
er der dog foretaget tilpasninger i opstiltingsformen, såtedes at regnskabet for den enkelte andelshaver
bliver mere [æseventigt. Der er endvidere af hensyn tit årsrapportens retvisende bjttede foretaget
tilretninger af anvendt regnskabspraksis på enkette områder, som beskrevet nedenfor samt under de
enkette regnskabsposter.

Som føtge af foreningens karakter som andetsbotigforening foretages der ikke regnskabsmæssige
afskrivninger på foreningens ejendom. Der henvises tiI beskrivetsen heraf i anvendt regnskabspraksis.

Foreningens bestyretse har endvidere i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt bestutninger
truffet på foreningens generalforsamlinger valgt at foretage hensættelser til udføretse af fremtidige
vedtigehotdetses- og forbedringsarbejder. Disse hensættetser fremgår som en særskitt post i batancen
og medregnes ikke som en det af egenkapitaten og ved opgøretsen af andetskronen. Præsentationen af
disse hensættetser er en afvigelse fra bestemmelserne j årsregnskabstoven.

Endvidere indehotder årsrapporten oplysninger om andelens værdi i overensstemmelse med Lov om
andetsbotigforeninger og andre botigfættesskaber S 5, stk. 2.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år,

Generelt om indregning og måling
I resuttatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguteringer af finansielle aktiver og forptigtelser. I resuttatopgørelsen indregnes [igetedes alte
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i batancen, når det er sandsyn[igt, at fremtidige økonomiske fordele vit titftyde
foreningen, og aktivets værdi kan måtes påtidetigt.

Forptigtelser indregnes i batancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vit fragå
foreningen, og forpligtetsens værdi kan måtes påtidetigt.

Ved første indregning måles aktiver og forptigtelser til kostpris, Efterføtgende måles aktiver og
forptigtelser som beskrevet for hver enkett regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måting tages hensyn til forudsigetige tab og risici, der fremkommer inden års-
rapporten aftægges, og som be- etter afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle antægsaktiver gennemgås årtigt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normaI afskrivning. Hvis dette er
titfældet, foretages nedskrivning tiI den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGøRELSEN

Boligafgift og leje
Der er i årsregnskabet medtaget den for perioden opgjorte teoretiske botigafgift og teje.

lkke indbetatt botigafgift og teje samt forudbetatt botigafgift og leje er medtaget i årsregnskabet
henhotdsvis titgodehavende/forudbetatt botigafgift og teje.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udgifter
Udgifter omfatter foreningens omkostninger tiI drift af foreningen, herunder prioritetsrenter,
ejendomsskatter og afgifter, reparation og vedtigehotdetse, administrationsudgifter samt afskrivninger
på foreningens anlægsaktiver.

lkke betatte udgifter samt betatte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i
årsrapporten som henhotdsvis skytdige omkostninger/periodeafgrænsningsposter.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansietle indtægter og omkostninger indehotder renteindtægter og -omkostninger, som ikke vedrører
foreningens atmindelige prioritetsgæ[d, Finansiette indtægter og omkostninger indregnes i
resuttatopgøretsen med de betøb, der vedrører regnskabsåret,

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger må[es tit kostpris med tittæg af værdien af foretagne forbedringer. Som følge af
foreningens karakter samt formåtet med udarbejdetsen af årsrapporten tit brug for værdiansættetsen af
andetskronen foretages der ikke afskrivning på ejendommen, bortset fra afskrivninger på eventuett
indtagte instattationer mv., som må antages at have en forkortet tøbetid.

Det er i øvrigt bestyretsens hensigt at foretage en systematisk og [øbende vedtigehotdelse af
ejendommen, der sikrer en høj vedtigehotdetsesstandard, hvorfor ejendommen derfor ikke antages at
være udsat for [øbende værdiforringelse.

Andre materieIte anlægsaktiver måles tiI kostpris med fradrag af akkumulerede afskrjvninger,

Afskrivningsgrundtaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afstuttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffetsesprisen samt omkostninger direkte titknyttet anskaffelsen indtit det
tidspunkt, hvor aktivet er ktar tit at btive taget i brug,

Aktiver med en kostpris på under 12,3 tkr. pr, enhed indregnes som omkostninger iresultatopgøretsen i
anskaffelseså ret.

Tilgodehavender
Titgodehavender måtes tiI amortiseret kostpris, hvitket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning tit imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsnin gsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterføtgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forptigtetser omfatter forventede omkostninger tiI fremtidig reparation og vedlighotdelse af
foreningens ejendom i overensstemmelse med vedtagne beslutninger herom.

Gældsforpligtelser
Prioritetsgætd er mått tit den nominelle restgætd på batancedagen. Den fulde restgætd er anført som
langf ristet gætd, uanset at en del af gætden forfalder tit betating inden et år fra
årsafslutningstidspunktet,

Gætd i øvrigl er målt tilamortiseret kostpris svarende til nominelværdi.



ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS

Afledte finansielle instrumenter (renteswap)
Renteswaps indregnes første gang i batancen tit kostpris og måtes efterfølgende tiI dagsværdi. Positive

og negative dagsværdier af renteswaps indgår i langfristede forptigtetser, idet de kan henføres til
foreningens prioritetsgætd.

Ændring i dagsværdien af renteswaps, der anvendes tiI rentesikring (afdækning) af f remtidige
transaktioner, indregnes direkte på egenkapitaten.

Andelskroneopgørelse
Beregningen af andelskronens værdi foretages i overensstemmetse med S 5 stk. 2 i "Lov om

andetsboligforeninger og andre botigfættesskaber" samt foreningens vedtægter S 14.

10



RESULTATOPGøRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Andelsbotigafgift. .

Lejeindtægt, gæsteværelser/fætleshus..........
Ventelistegebyrer.
lndbetalt tit fremtidig vedtigehotdelse...
INDTÆGTER I ALT.

Prioitetesrenter . . .

Ejendomsskat m.v.,
Forsikringer
Renholdelse/snerydning
Fætteshus.
Grønne areater
Reparationer og vedli gehotdelse
Foreni n gsom kostni nger,

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

Renteindtægter, bank.

FORSLAG TIL RESULTATDISPON ERING

Afdrag på prioritetsgætd,
Anvendt af tidtigere års overskud

IALT

11

Regnskab
2010

kr.

2.564.016
9.700

700
41.328

2.615.744

-1.954.180
-288.285
-22.611
-57.728
-27.213

-360

0
-36.999

Budget
Regnskab (ej revideret)

2009 2010
tkr. tkr.

Hentagt tit fremtidig vedtigehotdelse... -41.328

UDGIFTER IALT..

Note

10

1

7

3

4

5

6

2.545
16

1

41

2.603

-1.948
-276

-28
-5

-19

-1

-16
-38

-41

2.372

231

6

0

237

0

237

2.564
15

1

41

2.621

-1.950
-287

-30
-10
-70

0
-1

-36
-41

2.37s

246

5

-1

250

0

250

244

6

250

Renteomkostninger, bank.. -270

RESULTAT FøR EKSTRAORDINÆRE

POSTER 200.355

-59.1 85

141.170

Ekstraordinære poster

ÅReTs RESULTAT

2.418.704

197.040

3.585

243.700
-1 02. 530

141.170

736
1

237



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Grunde og bygninger
(Ejendomsværdi pr. 11102010, kr. 67.000.000)
Stiftelsesom kostni nger.
Materielle anlægsaktiver.....

ANLÆGSAKTIVER.

12

Note 2009
tkr.

50.51 1

682
51.193

51.193

201 0
kr.

50.510.590
682.119

51.192.709

51.192.709

7.557
784.460

287.017

287.O17

51 .479.726

?.

380
382

386

51.579

Ti lgodehavende, . . .

Tilgodehavender ..

Handelsbanken 6301 4058720.
Nykredit 8117 000 1395852.
Likvide beholdninger........

OMSÆTNINGSAKTIVER.

AKTIVER

4
4

0
0



BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER

Andetskapital .....
Overført resultat.

EGENKAPITAL....

Hensat tit fremtidig vedtigehotdetse...

HENSATTE FORPLIGTELSER. . .

Prioritetsgætd .....
Langfristede gældsforpligtelser.

Nykredit 81 17 1372763, Hensættelseskonto
Skytdige omkostninger,......,
Kortfristede gældsforpli gtelser

GÆLDSFORPLIGTELSER

PASSIVER..

Andelskroneberegning

13

Note 2010
kr.

'10.780.000

-1.747.009

9.O32.991

714.854

214.854

42.041.608
42.O41.608

75
't90.198

190.273

42.231.881

s1.479.726

2009
tkr.

10.780
-1.289

9.491

208

208

41.686
41.686

177

22
194

41.880

51.579

10

11

1Z



NOTER

Ejendomsskat m.v.
Ejendomsskat..,...
Renovation
Rottebekæmpetse. .

Forsikringer
Bygningsforsikring.
Bestyretsesansvar, ABF.

Arbej dsskadeforsi kri n g.

Ren holdelse/snerydning
Snerydning,

Fælleshus
Elektricitet.
Fjernvarme
Rengøringsa rtikter
Reparation og vedtigehotdetse
Vandafgift

Reparationer og vedligeholdelse
Tageftersyn m.v...
Diverse/arkitekt/rådgivende ingenør.......
Rep. og vedtigehotdetse botig.
5-års eftersyn.....
Varmeeftersyn, . . .

Reparation og vedtigehotd dækket af hensættelser...

14

2010
kr.

188.629
98.780

876

28 8.28 s

20.637
945

1.029

22.611

52.728

52.728

zoo9
tkr.

176

99
1

276

6

9

1

0

3

10

6

0

0
0

0

16

Note

77
1

0

28

9.467
8.6't5

613
453

3.065

22.213

86

745
150

21.291
12.325

-34.597

0

19



NOTER

Foreni ngsom kostninger
Administration. . . .

Revision..
Economics.
Kontingent, ABF...
Generatforsamti ng / bestyrelsesmøder m. m..
Kontorartikler, . . . . .

Repræsentation ...
Bestyretsesudgift. .

Porto / forsend. / kopier/ btanketter.
Diverse udgif ter / ør edi ff erencer.

Ekstraordinære poster
Snerydning tidtigere år......

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2010..
Forslag ti[ årets resuttatdisponering
Afdrag på prioritetsgætd.
Værdiregutering renteswap,. . . .

Andelskapital

10.780.000

Egenkapital 31. december 2010

15

59.1 85

59.1 85

Overført
resu ltat

-1.289.104
-1 02.530
243.700
-599.075

2010
kr.

208.123
41.328

2009
tkr.

4
17

1

5

0

1

1

2

4
3

38

I alt

9.490.896
-1 02. 530
243.700
-599.075

2009
tkr.

167

41

0

208

2010
kr.

5.250
17.850

1.375
5.235

883

1.511
1.379

477
3.287

-148

36.999

Note

10,780.000 -1.747.009 9.032.991

Hensat til fremtidig vedligeholdelse
Hensat tit fremtidig vedtigehotdetse, primo.
Hentagt i året.
Anvendt i året. -34.597

214.854



NOTER

Prioritetsgæld

DLR Kredit
3,2473% ..... 13.470.000
Nykredit, var. rt,,.. 27.077.000
Nykredit, var. rt,,., 3.642,000
Renteswap ., 0

Skyldige omkostninger

16

Note

10

Hoved-

stol

Restgæld

primo

8.698.036
27.027.000

3.642.000
7.319.197

41.686.233

Afdrag Renter

243.700 350.078
o 587.167
0 78.449
0 943.491

Restgæld Kursværdi

Ultimo Ultimo

8.454.336 8.457.211
27.027.000 77.027.000
3.642.000 3.642.000
2.918.277 7.918.772

243.700 1.954.180 42.041.608 42.044.483

Lån nr. 1 er et rentetitpasningstån med en resttøbetid på 23 år.
Lån nr. 2 er et variabelt tån med en resttøbetid på 26 år.
Lån nr. 3 er et variabett [ån med en restløbetid på 25 år og 6 mdr.
Der er til de variabte lån fra Nykredit titknyttet en renteswapaftale med en aktuel rente på
4,68 %, som løber frem til 30/12-2016.
Samtlige tån skat rentetitpasses pr. 1 , januar 2011.

2010
kr.

17,850
'155.668

1 6. 680

1 90.1 98

2009
tkr.

11

BDO 17

0

5

22

Nykredit,
Snerydning,



NOTER

Egenkapital ('andelenes værdi')
I henhold ti[ lov om andelsboligforeninger og andre boligfæltesskaber S5 skat vi oplyse at
foreningens formue på grundtag af de bogførte værdier udgør kr. 9.032.991

For at konstatere den samledes "handetsværdi" for andetene er det tjttadt at opskrive
ejendommen tiI en af føtgende værdier:

1, Anskaffetsesprisen (bogført værdi) 51.192.709
2. Handelsværdi som udtejningsejendom 0
3. Kontant ejendomsværdi,.... 67.000.000

I den udstrækning markedsrenter ændrer sig etter ejendommenes forhotd i øvrigt ændres, kan
ejendommenes vaerdi titsvarende ændre sig. Endvidere kan en vurdering, foretaget af en
anden vatuar, elter revurdering af den offenttige ejendomsvurdering føre til en anden
beregning af andetskronen.

Foreningens formue tit brug for satg af andele opgjort efter kontantejendomsværdien 1.
oktober 2010 kan herefter opgøres såtedes:

Bogførl egenkapital 31. december 2010,..,... .. 9.032.991

Kontantejendomsværdi 1. oktober 7009.. 67.000.000
- Bogf ørt værdi af ejendom. 51 .192.709

Kursværdi prioritetsgætd...... 42.044.483
Bogført værdi prioritetsgæld 42.041.608

Fratrukket Belvedere tit kostpris. -2.368,200
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Note

12

Foreningens formue pr. 31. december 2010

Hver andelshaver kan herefter i henhold
formue (andetskronen) ved at jndsætte det
brøk:

15.807.291

-2.875

22.469.207

tit vedtægterne opgØre sin andeI af foreningens
oprindelige indskud iføtge andetsbeviset i føtgende

27.469.207 x andetsindskud
10,780.000

Andel af foreningens formue kan opgøres ved at gange indskuddet ifølge andetsbeviset med
2,084.

Bestyretsen indstiIter, af hensyn tit f remtidige vedligeholdetsesarbejder, den foretagne
opskrivning af ejendommen samt kursudviklingen på prioritetsgætden, at andetskronen sættes
til 2,084.



SUPPLERENDE BERETNING

DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Budget
(ej revideret)

2011
kr.

Andelsboligafgift. . 7.701 .000
Lejeindtægt, gaesteværetser/fælteshus ..... 8.000
Ventetistegebyrer. 1.000
lndbetatt tit indvendig vedtigeholdetse,... 41 .000
lndtægter i alt ... 2.751.OO0

Prioitetesrenter... -1 .963.000
Ejendomsskat..... -202.000
Renovation -1 00.000
Rottebekæmpelse.. 0
Forsikringer -77.000
Snerydning, -30.000
Drift af fælteshus -27.000
Kontingent, ABF... 6.000
Foreningsomkostninger, ., -33.000
Grønne areater -1.700
Reparationer og vedtigehotdetse 0
Henlagt tit fremtidig vedtigeholdetse,.. -41.000
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Renteindtægter, bank.
Renteomkostninger, bank..
Snerydning tidtigere år...... 0
Udgifter i alt... 2.422.700

ÅNers RESULTAT 328.300

-256,000

72.300

96.744

169.044

Afdrag på prioritetsgætd,

Nettoresultat

4.000
-1.000

Regnskab
2010

kr.

2,564,016
9.700

700
41.328

2.615.744

-1.954.180
--T8-s.ozs

-98.781
-876

-22.611
-52.728
-77.713

- 5.235
-31.764

-360

0
-41.328

3.585
-770

-59.1 85

2.474.575

141.169

-243.700

-102.531

Likvid beholdning, primo.

Likvid beholdning, ultimo


