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FORENINGSOPLYSNINGER

FORENINGEN Gårdlavet Rosengården
Peter Hvitfelds Stræde 3-15 mfl. 
1173 København K
CVR-nr. 34426651

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet i år 1852

BESTYRELSE Gunna Starck (formand)
Tine Lykke Prado
Henrik Jochumsen
Claus Ørskov
Michael Jourdan

ADMINISTRATOR DEAS A/S
Søren Frichs Vej 50
8230 Åbyhøj
CVR-nr. 20 28 34 16
Telefon 70 30 20 20

REVISOR Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
1264 København K
CVR-nr. 15915641

TYPE 16 Grundejere
1 Erhverv Standbygning

Matr. nr. 101, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 118, 119, 174, 177, 179, 
182 og 184 Klædebo Kvarter
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ADMINISTRATORS BERETNING

Bemærkninger (afvigelse på mere end 1,0% i forhold til regnskabsårets samlede udgifter):

Negativt for årets resultat er:

• 'Større vedligeholdelsesarbejder' afviger med kr. 6.844.

Positivt for årets resultat er:

• 'Ejendomsdrift' afviger med kr. 14.840.
• 'Løbende vedligeholdelse' afviger med kr. 68.176.

DEAS A/S har som administrator for Gårdlavet Rosengården udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2019 i 
henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et overskud på kr. 72.008.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 90.313.
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LEDELSESPÅTEGNING

ADMINISTRATOR
DEAS A/S

Henrik Meier Paulsen Klaus Østergaard Kristiansen
ejendomsadministrator senior ejendomsadministrator, EA

BESTYRELSEN

Gunna Starck Tine Lykke Prado Henrik Jochumsen
bestyrelsesformand

Claus Ørskov Michael Jourdan

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019 for Gårdlavet 
Rosengården, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Foreningen 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 anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Foreningens bestyrelse har fået forelagt og godkendt årsregnskabet.

Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk af administrator, foreningens bestyrelse, revisor samt 
generalforsamlingens dirigent ved brug af NemID/digital signatur, jf. foreningens vedtægter. Underskrifterne 
fremgår af dokumentets sidste side.
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Til medlemmerne i Gårdlavet Rosengården

Konklusion

Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Bestyrelsens og administrators ansvar for årsregnskabet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for Gårdlavet Rosengården for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret1. januar - 31. 
december 2019 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for 
foreninger.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 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.

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.

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget generalforsamlingsgodkendt budget. 
Budgettet har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.

Foreningen har medtaget en supplerende beretning 'Økonomisk udvikling i foreningen' samt 'Specifikation af 
fordelingstal mv.' Den supplerende beretning samt specifikation har ikke været underlagt revision.

Foreningens bestyrelse og administrator har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis 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 årsregnskab 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.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

•

•

•

•

•

København K, den 

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15915641

Brian Hansen
Statsautoriseret revisor
MNE 33311

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

Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk ved brug af NemID/digital signatur. Underskriften fremgår af 
dokumentets sidste side.

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 revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
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

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens og administrators interne kontrol.

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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

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 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:

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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 (ej revideret)  
REGNSKAB BUDGET REGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE NOTE 2019 2019 2018

INDTÆGTER
Aconto E/F-bidrag 540.020 540.000 540.020
Øvrige indtægter 1 25.488 25.000 25.488
INDTÆGTER I ALT 565.508 565.000 565.508

UDGIFTER
Bidrag til andre foreninger 2 5.000 5.000 5.000
Forbrugsafgifter 3 26.092 23.000 22.135
Forsikringer og abonnementer 4 11.819 7.000 7.147
Ejendomsdrift 5 249.160 264.000 264.219
Administrationshonorar, DEAS A/S 27.320 28.000 26.523
Øvrige administrationsomkostninger 6 18.138 21.000 11.091
Løbende vedligeholdelse 7 71.824 140.000 151.559
Større vedligeholdelsesarbejder 8 6.844 0 0
Hensættelser 75.000 75.000 75.000
Renteudgifter 9 2.303 2.000 1.866
UDGIFTER I ALT 493.500 565.000 564.540

DRIFTSRESULTAT 72.008 0 968

RESULTATDISPONERING
Overført resultat (egenkapital) 72.008 0 968
DISPONERET I ALT 72.008 0 968
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BALANCE BALANCE

AKTIVER NOTE 31-12-2019 31-12-2018

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender
Restancekonto 1.250 0
Andre tilgodehavender 0 17.984
Tilgodehavender i alt 1.250 17.984

Øvrige tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger 3.126 2.883
Øvrige tilgodehavender i alt 3.126 2.883

Likvide beholdninger
Danske Bank, 9444 0007955138 429.451 304.625
Likvide beholdninger i alt 429.451 304.625

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 433.827 325.492

AKTIVER I ALT 433.827 325.492
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BALANCE BALANCE

PASSIVER NOTE 31-12-2019 31-12-2018

KAPITAL

Egenkapital
Egenkapital, primo 18.305 17.337
Årets resultat 72.008 968
Egenkapital i alt 90.313 18.305

KAPITAL I ALT 90.313 18.305

HENSÆTTELSER

Henlagt til vedligeholdelse 300.000 225.000

HENSÆTTELSER I ALT 300.000 225.000

LANGFRISTET GÆLD

Depositum
Depositum Standbygning 6.000 6.000
Depositum i alt 6.000 6.000

LANGFRISTET GÆLD I ALT 6.000 6.000

KORTFRISTET GÆLD

Anden gæld
Forudbetalte fællesomkostninger 0 100
Mellemregning med DEAS A/S 1.250 0
Kreditorer - samlekonto 26.858 32.237
Skyldige omkostninger 9.406 43.850
Anden gæld i alt 37.514 76.187

KORTFRISTET GÆLD I ALT 37.514 76.187

PASSIVER I ALT 433.827 325.492
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 (ej revideret)  
REGNSKAB BUDGET REGNSKAB

NOTER 2019 2019 2018

1 Øvrige indtægter
Erhvervsleje 25.488 25.000 25.488
Øvrige indtægter i alt 25.488 25.000 25.488

2 Bidrag til andre foreninger
Bidrag til fællestoilet 5.000 5.000 5.000
Bidrag til andre foreninger i alt 5.000 5.000 5.000

3 Forbrugsafgifter
Grundskyld 17.069 17.000 16.500
El 4.397 5.000 5.175
Vand 4.626 1.000 460
Forbrugsafgifter i alt 26.092 23.000 22.135

4 Forsikringer og abonnementer
Ejendomsforsikring 11.819 7.000 7.147
Forsikringer og abonnementer i alt 11.819 7.000 7.147

5 Ejendomsdrift
Vedligeholdelsesaftale, Creative Gardens 219.696 210.000 210.600
Snerydning/vejsalt 2.223 7.000 6.825
Drift af fællesarealer 27.241 47.000 46.794
Ejendomsdrift i alt 249.160 264.000 264.219

6 Øvrige administrationsomkostninger
Revisor 8.000 5.000 5.000
Gebyrer mv. 3.566 3.000 2.637
Diverse 6.124 6.000 3.454
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter 448 7.000 0
Øvrige administrationsomkostninger i alt 18.138 21.000 11.091
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 (ej revideret)  
REGNSKAB BUDGET REGNSKAB

NOTER 2019 2019 2018

7 Løbende vedligeholdelse

Primære bygningsdele
Teglfacader 23.584 0 0

Kompletterende bygningsdele
Døre i facade 11.325 0 0
Låse og nøgler 870 0 10.559
Tagrender/nedløb 2.798 0 0

Overfladebeklædning
Facadebeklædning 603 0 46.760

El-anlæg
Belysningsanlæg 0 0 4.018

Øvrige dele og anlæg
Indkøb af småmateriel 1.229 0 1.256
Legeplads/-udstyr 0 0 21.250
Havebænke/-borde 0 0 3.600
Andet udstyr i fællesareal 23.821 0 27.175
Beplantning 7.594 0 36.941
Budgetteret løbende vedligeholdelse 0 140.000 0
Løbende vedligeholdelse i alt 71.824 140.000 151.559

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.

8 Større vedligeholdelsesarbejder
Reparation fællesport ved Fiolstræde 36 6.844 0 0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt 6.844 0 0

9 Renteudgifter
Renteudgifter, bank 2.303 2.000 1.866
Renteudgifter i alt 2.303 2.000 1.866
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