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Ledelsespåtegning

Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2017 for
Gårdlavet Rosengården, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter.
Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor
opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for
foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Åbyhøj, den 19. april 2018

Administrator

DEAS A/S

Klaus Østergaard Kristiansen

regnskabschef

Bestyrelsen

København K, den 19. april 2018

 
Frank Schmidt Gunna Starck Jacqueline Grandjean
Bestyrelsesformand

 
Ole Bjerre Michael Juordan  

Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den      /     2018.

 
dirigent  

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. 
december 2017.

ejendomsadministrator

Lisa Birgitte Pedersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Gårdlavet Rosengården

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne
og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af 
foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi skal henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde
regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet været uegnet til andet
formål.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget generalforsamlingsgodkendt budget.
Budgettet har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.
Årsrapporten for 2016 er ikke blevet revideret, og vi kan derfor ikke udtale os om foreningens primo balance.

Bestyrelsens og administrators ansvar for årsregnskabet
Foreningens bestyrelse og administrator har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabs-
praksis for foreninger. Foreningens bestyrelse og administrator har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som foreningens bestyrelse og administrator anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelse af årsregnskabet er foreningens bestyrelse og administrator ansvarlig for at vurdere
foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er 
relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,
medmindre foreningens bestyrelse og administrator enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres
i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at 
de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer

Vi har revideret årsregnskabet for Gårdlavet Rosengården for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.
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på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage  væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af foreningens og administrators interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen og administrator, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen og 
administrator har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om foreningens bestyrelse og administrators udarbejdelse af årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er 
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom 
i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisonsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke læn-
gere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med foreningens bestyrelse og administrator om blandt andet det planlagte omfang og
den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København K, den 19. april 2018

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15915641

Henrik Wulff Jørgensen  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 8201 
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Regnskab Budget Regnskab
Resultatopgørelse       2017 2017 2016

(ej revideret)

Indtægter 

Aconto E/F-bidrag......................................... 540.020 540.000 540.020
## Erhvervsleje................................................. 21.240 25.000 16.992

Indtægter i alt........................................... 561.260 565.000 557.012

Udgifter 

0 Bidrag til fællestoilet..................................... 5.000 5.000 5.000
1 Forbrugsafgifter............................................ 20.412 23.000 18.795
0 Ejendomsforsikring....................................... 9.234 10.000 9.091
2 Renholdelse og vicevært................................ 281.637 245.000 207.585

Administrationshonorar, DEAS A/S.................. 25.750 25.000 16.550
3 Øvrige administrationsomkostninger............... 5.334 13.000 7.754
4 Løbende vedligeholdelse................................ 109.995 169.000 140.739
5 Reparationsarbejder Hestestalden .................. 59.447 0 0
6 Hensættelser................................................ 75.000 75.000 145.000
0 Renteudgifter............................................... 451 0 0
Udgifter i alt............................................... 592.260 565.000 550.514

Årets resultat............................................. -31.000 0 6.498
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Balance Balance

Aktiver 31/12 2017 31/12 2016

Omsætningsaktiver 

Øvrige tilgodehavender

Forudbetalte omkostninger.................................................... 2.939 2.898
Øvrige tilgodehavender i alt.............................................. 2.939 2.898

Likvide beholdninger

Danske Bank, 9444 0007955138............................................ 239.643 269.359
Likvide beholdninger i alt.................................................. 239.643 269.359

Omsætningsaktiver i alt.................................................... 242.582 272.257

Aktiver i alt........................................................................ 242.582 272.257

Side 6



Balance Balance
Passiver 31/12 2017 31/12 2016

Egenkapital

Egenkapital, primo............................................................... 48.334 41.836
Årets resultat....................................................................... -31.000 6.498
Egenkapital i alt................................................................. 17.334 48.334

Hensættelse til flisebelægning

Saldo primo......................................................................... 75.000 0
Henlagt i regnskabsåret ....................................................... 75.000 75.000
Hensættelse til flisebelægning i alt.................................... 150.000 75.000

Hensættelse til tagreparation i hestestald

Saldo primo......................................................................... 70.000 0
Henlagt i regnskabsåret........................................................ 0 70.000
Driftsført til tagreparation af hestestalden............................... -70.000 0
Hensættelser i alt.............................................................. 0 70.000

Langfristet gæld

Depositum

Depositum Staldbygning....................................................... 6.000 3.000
Depositum i alt.................................................................. 6.000 3.000

Langfristet gæld i alt......................................................... 6.000 3.000

Kortfristet gæld

Anden gæld

Kreditorer - samlekonto........................................................ 33.114 46.770
Skyldige omkostninger.......................................................... 36.134 29.153
Anden gæld i alt................................................................ 69.248 75.923

Kortfristet gæld i alt.......................................................... 69.248 75.923

Gæld i alt........................................................................... 75.248 78.923

Passiver i alt...................................................................... 242.582 272.257

Side 7



   
Regnskab Budget Regnskab

Noter 2017 2017 2016
(ej revideret)

1 Forbrugsafgifter
Grundskyld........................................................ 16.312 17.000 15.450
El...................................................................... 3.500 5.000 2.788
Vand................................................................. 600 1.000 557
Forbrugsafgifter i alt........................................ 20.412 23.000 18.795

2 Renholdelse og vicevært
Vedligeholdelsesaftale, Creative Gardens............... 212.498 205.000 203.310
Rengøring af gulv i nr. 3...................................... 0 8.000 0
Container........................................................... 6.852 0 0
Snerydning/vejsalt.............................................. 4.423 25.000 4.275
Materialeudgifter og anskaffelser.......................... 1.093 7.000 0
Drift af fællesarealer........................................... 56.771 0 0
Renholdelse og vicevært i alt........................... 281.637 245.000 207.585

3 Øvrige administrationsomkostninger
Revisor.............................................................. 0 5.000 5.000
Gebyrer mv........................................................ 3.142 1.000 2.214
Kontorartikler..................................................... 0 1.000 0
Foreningsarrangementer...................................... 2.192 6.000 0
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter................. 0 0 540
Øvrige administrationsomkostninger i alt........ 5.334 13.000 7.754
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Regnskab Budget Regnskab

Noter 2017 2017 2016
(ej revideret)

4 Løbende vedligeholdelse
Primære bygningsdele

Tagkonstruktion.................................................. 0 0 0
Kompletterende bygningsdele

Generelt............................................................ 28.430 0 927
Døre i facade...................................................... 1.175 0 0
Låse og nøgler.................................................... 6.602 0 10.075
Isolering............................................................ 0 0 0
Overfladebeklædning

Facadebeklædning.............................................. 14.026 0 14.338
Indervægsbeklædning......................................... 4.919 0 0
Tagbeklædning................................................... 0 0 0
El-anlæg

El-anlæg............................................................ 0 0 0
Belysningsanlæg................................................. 1.964 0 9.996
Inventar og udstyr

Udstyr - fællesrum.............................................. 0 0 486
Øvrige dele og anlæg

Indkøb af småmateriel......................................... 130 0 0
Afhentning af storskrald....................................... 0 0 2.611
Mikrobiologisk analyse......................................... 0 0 719
Udgifter til foreningsarrangementer....................... 0 0 4.768
Indkøb af småmateriel......................................... 0 0 9.947
Låger/porte........................................................ 26.076 0 1.088
Legeplads/-udstyr............................................... 12.123 0 0
Skilte................................................................ 800 0 0
Beplantning....................................................... 13.750 0 85.783
Budgetteret løbende vedligeholdelse..................... 0 169.000 0
Løbende vedligeholdelse i alt........................... 109.995 169.000 140.739

5 Reparationsarbejder Hestestalden 
Tagreparation og tagpap...................................... 51.353 0 0
Forskalning og isolering af loft.............................. 31.000 0 0
Genmontering af el-tavle efter skade..................... 22.094
Byggetilsyn........................................................ 25.000
Overført fra hensættelse...................................... -70.000 0 0
Reparationsarbejder Hestestalden  i alt........... 59.447 0 0

6 Hensættelser
Hensat til opretning af belægning Kastaniegården... 75.000 75.000 75.000
Hensat til tagreparation Hestestalden.................... 0 0 70.000
Hensættelser i alt............................................. 75.000 75.000 145.000

Side 9


