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Bestyrelsespåtegning

aul  REV&!!jON

Bestytelrien har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Andelsboligforeningen  Blikfanget,

Årsrapporien eraflagt ioverensstemmelsemed  Jlrsregnskabslovens bestemmelserforregnskabsklasse  2

andelsboligkrwngi 7g 5 stk. 12 og § 6 stk. 2 og 8 samt foæningens  vedtaegter.

Vi anser den valgte regnskabspis  for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse gjver  årsregnskabet et

retvisende billede d  andelsboligforeningens aktiver og passiver, finansielle  stifflng samt resuØtat.

higen Flf snrWqhn1igfnrminBrns  qfflver  er pantsat euer behæftet med ejendomsforbehold  ud over de an-

førie, og der påhviler ikke snrle1qhn1i@nyninBpn pvpritualforp1igtelser, som ikke fremgår af årsregn-

skabm.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indet  begivenheder, der entligt vil  kunne påvirke  vur-

deågen af anrlrjtihn1igfnæninBmq finqmipl1p y01linB

Åppnnw  inrlqfi11hs ti1 zpnpm1fnrssim1ingpnq godkendelse.

Birka"ød, dæ IO. marts 2021

X

Årsrapponenerfremlagtoggodkendtp!lnnrlt'lqhn1i@nrpninzpmrmlinvrrgnnprq1fnrqsm1ingr1p@ /5'. V 2 /

knt'lel=bn!Jd'trattinggDoF %portfor2020



GLB  REVISION

Den  uafliængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i Andelslyoligforeningen  Blikfanget

Konklusion

Vi  har revideret  årsregnskabet  for  Aaidelsboligforeningen  Blikfanget  for  regnskabsåret  l. januar  - 31.

december  2020,  der omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  lierunder  anvendt  regmskabspraksis.

Årsregnskabet  udarbejdes  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  bestemmelser,  andelsboliglovens

§ 5 stk. 12 og (i6 stk. 2 og 8 samt  foreningens vedtægter.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af  foreningens  aktiver,  passiver  og fi-

nansielle  stilling  pr. 31. december  2020  samt  af  resultatet  af  foreningens  aktiviteter  for  regnskabsåret  l.

januar  - 31. december  2020  i overensstemmelse  med årsregnskabslovens  bestemmelser,  andelsbolig-

lovens  e) 5 stk. 12 og § 6 stk.  2 og 8 samt  foreningens  vedtægter.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  ridført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og de yderli-

gere  krav,  der  er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og krav  er naexmere  beskrevet

i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  aiisvar  for  revisionen  af  årsregnskabet".  Vi  er uafhængige  af  for-

eningen  i overenssteinmelse  med internationale  eliske  regler  for  revisorer  (IESBA's  Etiske  regler)  og de

yderligere  krav,  der  er gaeldende  i Danmark,  ligesom  vi  liar  opfyldt  vores  øvrige  etiske  foi'pligtelser  ilien-

liold  til  disse  regler  og krav.  Det  er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstraekkeligt  og eg-

net  som  grundlag  for  vores  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Andelsboligforeningen  Blikfanget  liar  som sarnmenligiffngstal  i resultatopgørelsen  for  regnskabsåret  1.

januar  - 31. deceinber  2020  medtaget  de af  ledelsen  godkendte  resultatbudgetter  for  1. januar  - 31.

december  2020  og l.  januar  - 31. december  2021.  Resultatbudgetterne  liar,  som det fremgår  af  årsregn-

skabet,  ikke  været  underlagt  revision.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af  et årsregrnskab,  der  giver  et retvisende  billede  i overensstem-

melse  med  årsregnskabslovens  bestenunelser,  andelsboliglovens  § 5 stk. 12 og § 6 stk.  2 og 8 samt  for-

eningens  vedtægter.  Ledelsen  liar  endvidere  ansvaret  for  den inteme  kontrol,  som  ledelsen  anser  for  nød-

vendig  for  at udarbejde  et årsregnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  Om denne  skyldes  besvigel-

ser eller  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af  årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at vurdere  foreningens  evne  til  at fortsætte

driften;  at oplyse  om forhold  vedrørende  fortsat  drift,  livor  dette  er relevant;  samt  at udarbejde  årsregn-

skabet  på grundlag  af  regnskabsprincippet  otn fortsat  drift,  medmindre  ledelsen  enten  liar  til  liensigt  at

likvidere  foreningen,  indstille  driften  eller  ikke  har  andet  realistisk  alternativ  end  at gøre  dette.
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GLB REVISION

Den  uaf?iængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed  for,  om årsregnskabet  som  liellied  er uden  væsentlig  fejlinfor-

mation, uanset O1Il denne skyldes besvigelser eller  fejl,  og at afgive  en revisionspåtegning  med  en konklu-

sion. Høj  grad af sikkerhed er et Lmjt niveau  af  sikkerhed,  men  er ikke  en garanti  for,  at en revision,  der

udføres  i overensstenunelse med interiiationale  standarder  om  revision  og de yderligere  krav,  der  er gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække  væsentlig  fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  op-

stå som følge  af besvigelser eller  fejl  og kan  betragtes  son'i væsentlige,  livis  det med  rimeliglied  kan  for-

ventes, at de enkeltvis eller  sainlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regnskabsbruger-

ne træffer  på gnindlag  af  årsregnskabet.

SOm led i en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og de

yderligere  krav,  der  er gaeldende  i Datunark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og opretholder  professionel

skepsis  under  revisionen.  Henidover:

Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for  væsentlig  fejlinfoimation  i årsregnskabet,  uanset  om  den-

ne skyldes  besvigelser  eller  fejl,  udformer  og udfører  revisioxishandlinger  som reaktion  på disse

risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og egnet  til  at danne  grundlag  for  vores  kon-

klusion.  Risikoen  for  ikke  at opdage  væsentlig  fejlinrormation  forårsaget  af  besvigelser  er højere

end ved  væsentlig  fejlinforination  forårsaget  af  fejl,  idet  besvigelser  kan  omfatte  sammensværgel-

Ser, dOklllnelltfalSk,  beVldSte  udeladelser,  vildlednnig  eller  tllSldesEettelse  af  øntern  kOntrOl.

Opnår  vi  forståelse  af  den interne  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at kunne  udfonne  revi-

sionshandlinger,  der  er passende  efier  omstændigliederne,  men  ikke  for  at kuiuie  udtiykke  en kon-

klusion  om ef[ektiviteten  af  foreningens  interne  kontrol.

Tager  vi stilling  til,  om den regnskabspraksis,  soni  er anvendt  af  ledelsen,  er passende,  samt  om

de regnskabsn'iæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  soin  ledelsen  har  udarbejdet,  er rimelige.

Konkluderer  vi, Om ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på grundlag  af  regnskabsprincippet

Oll1 fortsat  drift  er passende,  og om der  på grundlag  af  det opnåede  revisionsbevis  er væsentlig

usikkerhed  forbundet  med  begivenbeder  eller  forhold,  der  kan  skabe  betydelig  tviv]  om forening-

ens evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi konkluderer,  at der  er en vaesentlig  usikkerlied,  skal  vi i

vores  revisionspåtegning  gøre opinærksom  på oplysninger  heron'i  i årsregnskabet  eller,  livis  så-

daiuie  oplysninger  ikke  er tilstrække]ige,  niodificere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er ba-

seret  på det revisionsbevis,  der  er opnået  frem  til  datoen  for  vores  revisionspåtegning.  Fremtidige

begivenheder  eller  forliold  kan  dog  medføre,  at foreningen  ikke  længere  kan  foitsætte  driften.

Tager  vi stilling  til  den san'ilede  præsentation,  struktur  og indliold  af  årsregnskabet,  herunder  no-

teoplysningerne,  saint  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og begivenl'ieder

på en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  lieraf.
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GLB  REVISION

Den  uat]iængige  revisors  revisionspåtegnixig

Vi  koniinunikerer  med  den øverste  ledelse  om blandt  andet  det planlagte  omfang  og den tidsmæssige  pla-

ceriiig  af revisionen  samt betydelige  revisionsiuæssige  observationer,  lierunder  eventuelle  betydelige

mangler  i intein  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Køge,  den lO. inaits  2021

GLB  REVISION

Statsauto

CVR,nr.  30 8

evisorer

Allan  ergaard  Jørgensen

revisor

A/S

Andelsboligforeningen  Blikfanget  a Årsrapport  for  2020



GLB  REVISION

Foreningsoplysninger

Andelsboligforeningen  Andelsboligforeningen  Blikfanget

Blikfanget  1-17

3460  Birkerød

Ejendommen

Bestyrelse

Revisor

Generalforsamling

CVR-nr.:

Regnskabsår:

Andelskapital:

Andelshavere:

Matrikelnr:

29 58 9] OO

l.  januar  - 31. december

3.741.862

16

Hestkøb,  Bistrup  1bi

Peter  Aakjær,  Formand

Jette  Als

Benffiard  Trier  Frederiksen

Lars  Køie

Lillian  Christensen

Ai'ine  Marie  Kastrup

Hanne  Mordliorst

GLB  REVISION  Statsautoriserede  Revisorer  A/S

Fændediget  13

4600  Køge

Ordinær  generalforsamling  aflioldes  15. april  2021
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GLB  REVISION

Anvendt  regnskabspraksis

Årsrapporten  for  Andelsboligforeningen  Blikfanget  er aflagt  i overenssteinmelse  med  årsregnskabslovens

bestemmelser for reBmskabsklasse A, andelsboliglovens e) 5 stk. 12 § 6 stk. 2 og 8, bekendtgørelse  nr. 300
af  26. marts  2019  jf.  andelsboliglovens  § 6 stk. 2 samt  andelsbo1igforeningens  vedtægter.

Formålet  med  årsrapporten  er at give  et retvisende  billede  af  forenii'igens  aktiviteter  for  regnskabsperi-

oden  og vise,  om de budgetterede  og hos ejeme  opkrævede  fællesbidrag  er tilstrækkelige.

Endvidere  er fonnålet  at give  krævede  nøgleoplysninger,  at give  oplysning  om andelenes  værdi  og at give

oplysninger  om  tilbagebetalingspligt  vedrørende  modtaget  støtte.

Årsrapporten  er aflagt  efter  sanune  regnskabspraksis  som sidste  år  og aflægges  i danske  kroner.

Resultatopgørelsen

Opstillingsforin

Resultatopgørelsen  er opstillet,  så denne  l»edsl viser  andelsboligforeningens  aktivitet  i det forløbne  regn-

skabsår.

De i resultatopgørelsen  anføite,  ureviderede  budgettal  for  regnskabsåret  er inedtaget  for  at vise  afvigelser

i forhold  til  realiserede  tal, og dernied  lworvidt  de opkraevede  boligafgifter  i lieitbold  til  budget  ]iar  været

tilstraekkelige  til  at dække  omkostningeriie  forbundet  ined  de realiserede  aktiviteter.

Indtægter

Boligafgift  og lejeindtægt  vedrørende  regnskabsperioden  indgår  i resultatopgørelsen.

Indtægter  fra  vaskeri  m.v.  indtaegtsføres  i takt  med  administrators  modtagelse  af  oplysninger  om indbetal-

te indtaegter.  Disse  indtægter  er således  ikke  nødvendigvis  periodiseret  [uldl  ud i regnskabsperioden.

Omkostninger

Otnkostninger  vedrørende  regnskabsperioden  indgår  i resultatopgørelsen.

Finansielle  poster

Finansielle  indtægter  og omkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  med  de beløb,  der  vedrører  regn-

skabsperioden.

Finansielle  indtægter  består  af  renter  af  bankindeståender.

Finansielle  omkostninger  består  af  regnskabsperiodens  renteoinkostnixiger  og bidrag  vedrørende  priori-

tetsgaeld,  amortiserede  kurstab  og låneon'ikostninger  fra optagelse  af  lån (prioritetsgæld),  indeksregule-

ring  af  restgælden  vedrørende  indekslån  samt  renter  af  bankgæld.

Andelsboligforeningen  Blikfanget  a Årsrapport  for  2020 6



GLB REVISION

Anvendt  regnskabspraksis

Forslag  til  resultatdisponering

Under  resultatdisponering  indgår  bestyre]sens  forslag  til  disponering  af  regnskabsperiodens  resultat,  her-

under  eventuelle  forslag  om  overførsel  til  "Andre  reserver",  f.eks.  reservation  af  beløb  til  dækning  af

fremtidige  vedligeholdelsesoinkostninger  på andelsboligforeningens  ejendom.  Forslag  om  overførsel  af

beløb  til  "Overført  resultat  mv."  cr  alene  specificeret  af  hensyn  til  at kunne  vurdere,  hvorvidt  den  opkra.-

vede  boligafgift  er tilstraekkelig  til  at dække  betalte  prioritetsafdrag  med  fradrag  af  ikke  likvide  omkost-

ninger  (regnskabsmaessige  afskrivninger,  amortisering  af  kurstab,  indeksregulering  vedrørende  indekslån

mv.).

Balancen

Materielle  anlægsaktiver

Aiidelsboligforeningens  ejendom  (grund  og bygning)  indregnes  på anskaffelsestidspunktet  og vaerdian-

saettes  ved  første  indregning  til  kostpris.

Ved  e[terfølgende  indregninger  værdiansættes  andelsboligforeningens  ejendon'i  til  dagsværdien  på balan-

cedagen.  Opskrivninger  i forliold  til  seneste  indregiiiiig  føres  direkte  på andelsboligforeningens  egenkapi-

tal  på en særskilt  opskrivningshenlæggelse.

Opskrivninger  tilbageføres  i det om[ang,  dagsværdien  falder.  I tilfælde  livor  dagsvaerdien  er lavere  end

den  )iisloriske  kostpris,  nedskrives  ejendommen  til  denne  lavere  vaerdi.  Den  del  af  nedski'ivningen,  der  ik-

ke  kan  rununes  i opskrivnings]ienlaeggelsen,  indregnes  i resultatopgørelsen.

Der  afs)crives  ikke  på andelsboligforeningens  ejendom.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgraensningsposter  er indregnet  under  aktiver  og  omfatter  atlioldte  oinkostninger  vedrørende  ef-

ter[ølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indeståender  i pengeinstitutter  og  kontante  belioldninger

Egenkapital

Under  andelsboligforeniiigens  egeiikapital  indregnes  medlemmernes  andelsindskud.

Der  føres  en separat  koxito  for  opskrivnii'igslienlaeggelsen  vedrørende  opskrivning  af  andelsboligforening-

ens  ejendom  til  dagsværdi  ("reserve  for  opskrivning  af  foreningens  ejendom").

"Overf"ørt  resultat  mv."  indelio]der  akkumuleret  resultat,  tillægsværdi  ved  nyudsledelse  af  andele  samt  re-

sterende  overførsel  af  årets  resultat.
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GLB  REV}SION

Anvendt  regnskabspraksis

Under  "andre  reserver"  indregnes  beløb  reserveret  til  fretntidig  vedligeholdelse  samt  reservation  til  imø-

degåelse  a[  værdiforringelse  af  andelsboligforeningens  ejendon'i,  kursreguleringer  mv.  i overenssteinme1-

se med  generalforsamlingsbeslutning.  I henhold  til  vedtaegternes  § 14 indgår  de reserverede  beløb  ikke  i

beregningen  af  andelsværdien.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld  indregnes  ved  låneoptagelsen  til  kostpris,  svarende  til  det modtagne  provenu  efter  fradrag

af  aflioldte  transaktionsornkostninger.  I efterfølgende  perioder  vaerdiansættes  prioritetsgælden  til  ainorti-

seret  kostpris  svarende  til  den kapitaliserede  værdi  ved anvendelse  af  den effektive  rente.  Forskellen  mel-

lem  provenuet  og den  nominelle  værdi  indregnes  dermed  i resultatopgørelsen  over  lånets  løbetid.

Prioritetsgælden  er således  vaerdiansat  til  amoitiseret  kostpris,  der for  kontantlån  svarer  til  lånets  rest-

gæld.  For  ob]igationslån  svarer  amortiseret  kostpris  til  en restgæld,  der  opgøres  som  det oprindeligt  mod-

tagne  provenu  ved  Uneoptagelsen  reduceret  med  betalte  afdrag  og korrigeret  for  en over  afdragstiden  fo-

retagen  afskrivning  af  lånets  krirstab  og låneon'ikostninger  på optagelsestidspunktet.

Evenhielt  væsentlige  låneotukostninger  og kurstab,  som ikke  udgiftsføres  på låneoptagelsestidspui'iktet,

fordeles  og udgiftsføres  over  lånets  san'ilede  løbetid.  Det endnu  ikke  udgiftsførte  restbeløb  pr. status-

dagen  medtages  i årsrapporten  under  prioritetsgaeld.

Øvrige  gæklsforpligtelser

Øvrige  gældsforpligtelser  værdiansættes  til  nominel  vaerdi.

Øvrige  noter

Nøgleoplysninger

De i note  23 anføite  nøgleoplysninger  liar  til  formål  at leve  op til  de krav,  der  følger  af  !: 3 i bekendtgø-

relse  nr. 300  af  26. maits  2019  fra Erhvervsstyrelsen  om oplysningspligt  ved salg  af  andelsboliger  m.v.

samt  Oll]  bestyrelsens  pligt  til  at tremlægge  skema  over  centrale  nøgleoplysniiiger.

Herudover  indeliolder  noten  visse  supplerende  nøgletal,  der  informerer  om  foreningens  økonon'ii.

Andelsværdi

Bestyrelsens  forslag  til  andelsværdi  fremgår  af  note  24. Andelsværdien  opgøres  i henliold  til  andelsbolig-

loven  sanit  vedtægternes  § 14.

Vedtægterne  besteinmer  desuden  i e) 14 A),  at selvon'i  der  lovligt  kan vedtages  en højere  andelsværdi,  er

det den  på generalforsamlingen  vedtagne  andelsværdi,  der  er gældende.
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GLB  REVISION

Resultatopgørelse  1.,ianuar  - 31. december

Note

l Boligafgift

2 Vaskeriindta=gter

3 Øvrige  indtægter

Indtægter  i alt

4

5

6

7

8

Ejendomsskat  og forsiki'inger

Forbrugsafgifter

Renlioldelse

Vedligelioldelse,  løbende

Vedligelioldelse,

genopretning  Og rellOVering

Administrationsomkostninger

Øvrige

foreningsomkostninger

Omkostninger  i alt

Resultat  for  t-mansielle

poster

1l  Finansielle  omkostninger

Finansielle  poster  netto

Årets  resultat

Årets  resultat  [ordeles  således:

Hensat  til  vcdligelioldelse  af

ejendomønen

Anvendt  ar  reserve  til

aktiviteter

Anvendt  fra  reserve  til

vedligelioldelse  af  ejendoin

Overført  til  "Andre  reserver"

Belalte  prioritetsafdrag

Oveiført  restandel  af  årets

resultat

Overført  til  "Over[ørL

resultat"

I alt

2020

1.1 70.307

28.096

530

1.198.933

-241.228

-227.446

-2.840

-220.308

-102.918

-30.883

-73.333

-898.956

299.977

-209.306

-209.306

90.671

lOO.OOO

o

o

IOO.OOO

120.225

-129.554

-9.329

90.671

Budget  2020

(ej revideret)

1.170.216

30.000

1 .500

1.201.716

-241.821

-248.398

-3.000

-154.000

-241  .OOO

-46.100

-166.500

-1.100.819

100.897

-81.032

-81 .032

19.865

lOO.OOO

-30.000

o

70.000

120,225

-170.360

-50.  135

19.865

Budget  2021

(ej revideret)

1. 107.800

30.000

2. 000

1.139.800

-241.821

-243.045

-3.000

-138.000

-236.000

-36.100

-lOO.OOO

-997.966

141.834

-67.296

-67.296

74.538

50.000

-30.000

o

20.000

120.332

-65.794

54.538

74.538

2019

1.170.219

27.233

o

1.197.452

-244.791

-225.733

-2.840

-129.161

-64.035

-81 .950

-121.605

-870.115

327.337

-118.416

-118.416

208.921

175.000

o

-64.035

110.965

120.377

-22.421

97.956

208.921
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Balance  31.  december

GLB REVISION

Aktiver

Note

Anlægsaktiver

12  Ejendom

Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægaaktiver  i alt

Omsætningsaktiver

Periodeafgraensningsposter

Tilgodehavender  i alt

13  Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

2020 2019

37.000.000  36.000.000

37.000.000  36.000.000

37.000.000  36.000.000

14.211

14.211

1.164.883

13.614

13.614

1.067.198

1.179.094  1.080.812

38.179.094  37.080.812

Ande]sboligforeniiigen  B]ikfanget   Årsrappori  for  2020



GLB  REVISION

Balance  31.  december

Note

Passiver

Egenkapital

14  Andelsindskud

15  Reserveforopskrivningafejendom

16  0verført  resultat

Egenkapital  før  generalforsamlingsbestemte  reserver

17  Reserveret  til  imødegåelse  af  værdiforringelse  af  ejendom

18  Reserveret  til  vedligeholdelse  af  ejendon'unen

19  Andre  reserver  der  freminer  det  sociale  tælleskab

Andre  reserver

Egenkapital  i alt

Gældsforpligtelser

20  Gæld  til  realkreditinstitutter

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

Kortfristet  del  af  langfristet  gæld

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

Pantsætninger  og sikkerhedsstillelser

Eventualforpltgtelser

Nøgleoplysninger

Beregning  af  andelsværdi

Oplysninger  om  støtte  fra  staten

2020 2019

3.741.862

19.487.478

7.412.188

30.641.528

2. 821.574

496.215

59.768

3. 377.557

34.019.085

3.741.862

18.487.478

7.421.518

29.650.858

2. 821 .574

396.215

59.768

3. 277.557

32.928.415

4.006.956

4.006.956

120.332

32.721

153.053

4.160.009

38.179.094

3.995.872

3.995.872

123.075

33.450

156.525

4.152.397

37.080.812

Andelsboligforeningen  Blikfanget  a Årsrappoit  for  2020 ll



GLB  REVISION

Noter

l.  Boligafgift

Boligafgift  - medlenu'i'ier

2020  Budget  2020  Budget  2021  2019

(ej revideret)  (ej revideret)

1.170.307

1.170.307

1.170.216

1.170.216

1.107.800

1.107.800

1.170.219

1.170.219

2. Vaskeriindtægter

Vaskeiiindtægter 28.096

28,096

30.000

30.000

30.000

30.000

27.233

27.233

3.  Øvrige  indtægter

Indtægter  salg  aeg 1.500

1.500

2.000

2.000

4.  Ejendomsskat  og

forsikringer

Ejendomsskatter

Forsikringer

219.821

21.407

241.228

219.821

22.000

241.821

219.821

22.000

241.821

219.821

24.970

244.791

5.  Forbrugsafgifter

Vandafgifi

Renovation

Gas

Elforbrug  fællesarealer

Elforbrug  udendørsbelysning

72.465

38.398

76.444

24.916

15.223

78.000

38.398

85.000

30.000

17.000

75.000

45.045

80.000

27.000

16.000

76.360

41.960

63.  180

28.429

15.804

227.446  248.398  243.045  225.733

6. Renholdelse

Vinduespolering 2.840

2,840

3.000

3.000

3.000

3.000

2.840

2.840
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GLB  REVISION

Noter

2020  Budget  2020  Budget  2021

(ej revideret)  (ej revideret)

2019

7.  Vedligeholdelse,  lobende

Drift  af  vaskeri

Varmeanlaeg

Ma1er

Elektriker

Murer

Faelleslius  udvendigt

Fælleshus  indvendig

Fælles  gårdanlaeg

Høns

5.039

4.840

32.971

7.385

15.207

1.688

111.669

34.596

6.913

3.732

21.301

33.066

12.281

2.878

837

29.095

25.971

o

220.308  154.000  138.000  129.161

8.  Vedligeholdelse,

genopretning  og renovering

Fyr

Anlæg  Affaldspladser

Solpaneler

Multifunktionsruin

o

102.918

o

o

o

lOO.OOO

lOO.OOO

41.000

o

35.000

IOI.OOO

lOO.OOO

102.918  241.000  236.000

64.035

o

o

o

64.035

9. Admixiistrationsonxkostninger

Udarbejdelse  og revision  af

årsrapport

Revisorl'ionorar  rest  sidste  år

Advokathonorar

Gebyrer  m.v.

Kontorartikler

Bestyrelsesmøder  og andre

møder

Andre  adhninislrationsudgifter,

edL+

Tilskud  til  kurser  og fester

22.000

o

o

1.278

o

o

7.033

572

30.883

22.000

o

l.OOO

3.000

lOO

3.000

9.000

8.000

46.100

23.000

o

1.OOO

l .500

lOO

2.000

3.500

5.000

36.100

22,g00

375

o

2.372

o

2,723

7.723

46.757

81.950
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GLB  REVISION

Noter

10.  Øvrige

foreningsomkostninger

Valuarvurdering

ABF  kontingent

Diverse,  on'ikostninger  i

forbindelse  med  salg  nr ll

Arveaxrangement

TV  og internet,  fælleslius

Arlyejdsweekend

Repraesentationsudgifter,

blomster  og gaver

Småanskaffelser

Kabel-tV

1l.  Fixiansielle  omkostninger

Prioritetsrenter  og bidrag

Renter,  pengeinstitutter

Kurstab

Låneomkostninger

2020  Budget  2020

(ej revideret)

Budget  2021

(ej revideret)

2019

15.000

3.360

6. 788

o

7. 599

2.137

1.359

o

37.090

73.333

17.000

3.000

6.000

30.000

7.000

4.000

500

60.000

39.000

166.500

12.000

3.500

5.000

30.000

8.000

3.000

l .500

o

37.000

lOO.OOO

16.000

3.264

7.156

o

9.459

3.485

373

44.039

37.829

121.605

81.034

5

105.870

22.397

209.306

81.032

o

o

o

81.032

67.296

o

o

o

118.416

o

o

o

67.296  118.416
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GLB  REVISION

Noter

12.  Ejendom

Anskaffelsessum  l.  jamiar

AnsknffeØsessum  31.  december  2020

Opskrivninger  1. januar

Åi'ets  opskrivning

Opskiaivninger  31.  december  2020

Regnskabsmæssig  værdi  31.  december  2020

31/12  2020

17.512.522

17. 512.522

18. 487.478

1.OOO.OOO

19.487.478

37.000,000

31/12  2019

17.512.522

17.512.522

17.487.478

l.OOO.OOO

18.487.478

36.000.000

Ejendoinsvurdei'ing  1. oktober  2020  25.500.000  25.500.000

Ejendommen  er indregnet  til dagsværdi  31. december  2020  i lieiiliold  til  vurderiøig  af  2. januar

2021 a[  ejendomsinægler  og valuar  Emil  Ozol-Ellekilde  og Betinta  Julianna  Magnussen,  STAJ)

Erliverv.  Den  offentlige  ejendomsvurdering  l. oktober  2020  udgør  25.500.000  kia.

Valuaren  oplyser,  at vurderingsrapportens  beregninger  er baseret  på en afkastprocent  på 3,0 pct

(DCFmodel).  Afkastprocenten  svarer  til  del forrentningskrav,  en køber  ville  stil1e  til ejendonunes

afkast.  Jo liøjere  krav  der  stilles  til  afkastet,  jo  lavere  bliver  ejendonu'nens  dagsværdi  alt  andet  lige.

13,  Likvide  beholdninger

Kassebelioldning

Nordea,  driftskonto

Nordea,  likviditetskonto

3.011

1.161  .872

o

1.164.883

2.368

1 .064.346

484

1.067.198

14.  Andelsindskud

Andelsindskud  1. januar 3.741.862

3.741.862

3.741.862

3.7  41.862
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GLB  REVISION

Noter

31/12  2020 31/12  2019

15,  Reserve  for  opskrivning  af  ejendom

Resei've  for  opskrivning  af  ejendom  l.  januar

Årets  værdiregulering

18.487.478  17.487.478

l.OOO.OOO 1.OOO.OOO

19.487.478  18.487.478

16,  Overført  resultat

Overført  resultat  1. januar

Årets  overførte  overskud  eller  underskud

7.421.517

-9.329

7.412.188

7.323.562

97.956

7.421.518

17.  Reserveret  til  imødegåelse  af  værdiforringelse  af  ejendom

Reserveret  l.  januar 2.821.574

2.821.574

2.821.574

2.821.574

18.  Reserveret  til  vedligeholdelse  af  ejendommen

Reserveret  1. januar

Ifølge  resultatdisponering

Anvendt  i året

396.215

lOO.OOO

o

496.215

285.250

175.000

-64.035

396.215

19.  Andre  reserver  der  fremmer  det  sociale  fælleskab

Reserveret  1. januar 59.768

59.768

59.768

59.768

Ai'idelsboligforeningen  Blikfanget  ' Årsrapport  for  2020 16



GLB  REVlSION

Noter

20.  Qeld  til  realkreditinstitutter

Realkredit  Danniark  lån nr 7

Nordea  Kredit  lånr  1169620

Restlø-

Kurs betid  i år

OO

lOO 29

Afdrag

30.513

89.712

120.225

Renter  og

bidrag

29.072

51.961

81.033

Regnskabs-

n'iæssig

Restgæld  værdi

OO

4.127.288  4.127.288

4.127.288  4.127.288

Heraf

afdrag

første  år  Kursværdi

0 0

120.332  4.184.501

120.332  4.184.501

Realkredit  Danmark  lånnr  007: Kontantlån,  oprindeligt  4.668.000  kr. Obligationsrente  2 % p.a. Kontantlånsrente  2,2232  % p.a. Lånet  er indfriet  i

2020.

Nordea  Kredit  lånnr  1169620:  Kontantlån,  oprindeligt  4.217.000  kr. Obligationsrente  l oA p.a. Kontanllånsrente  1,0985  % p.a. Lånet  er konvertibe]t  og

optages  derfor  i årsrapporten  til  maks  kurs IOO. Annuitetslån  med afdrag.

Andelsbo}igforeningen  Blikfanget   Årsrapport  for 2020 17



GLB  REVISlON

Noter

21.  Pantsætninger  og sikkerhedsstilIelser

Til  sikker]ied  for  gaeld  til  realkreditinstitutter,  4. 127  t.kr.,  er der  givet  pant  i grunde  og bygninger,

livis  regnskabsmæssige  værdi31.  december  2020  udgør  37.000  t.kr.

22.  EventuaIforpligtelser

Andelsboligforeningens  medlen'uner  hæfter  alene  for  aiidelsboligforeningens  forpligtelser  med  de-

res indskud.

Der  er ikke  stillet  garaøiti  for  andelsliaverne.

I lienl'iold  til  vedtægternes  § 29,  stk.  5 oplyses,  at  l'orsikiaingsummen  for  den  tegnede

l»estyrelsesansvarsforsikring  udgør  kr.  2.172.968  pr. skade.  Selvxisiko  på lO%  dog  n'iax.  kr.  2.500.

23.  Nøgleoplysninger

Nøgletallene  viser  centrale  dele  af  foreningens  økonomi  og er primært  udregnet  på baggrund  af

arealer.  I Andelsboligforeningen  Blikfanget  anvendes  andelsindskuddene  som  fordelingsnøgle,  og

de arealbaserede  nøgletal  for  andelsværdi  og boligafgift  svarer  derfor  ikke  til  de, der  konkret  gæl-

der  for  den  enkelte  andelsl'iaver.

Lovkrævede  nøgleoplysninger

I bilag  1 til  bekendtgørelse  nr. 300  af  26. marts  2019  er opregnet  en række  nøgleoplysninger  OI]I

foreningens  økonomi,  der  skal  optages  som  noter  til  årsregnskabet.  Disse  nøgleoplysninger  følger

lier:

Feltnr.  Boligtype

B1  Ai'idelsboliger

B2  Erlivervsandele

B3  Boliglejemål

B4  Erlwervslejemål

B5  Øvrige  lejemål,  kældre,  garager  m.v.

B6  I alt

31/12  2018

BBR  Areal
,,1

1.521

o

o

o

150

1.671

31/12  2019

BBR  Areal

m2

1.521

o

o

o

150

1.671

31/12  2020

Antal  BBR  Areal

mz

16

o

o

o

l

17

1.521

o

o

o

150

1.671
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GLB REVISION

Noter

23.  Nøgleoplysniuger  (fortsat)

Feltnr.  Sætkryds

C1  Hvilket  fordelingstal  benyttes  ved

opgørelse  af  andelsværdien?

C2  Hvilket  fordelingstal  benyttes  ved

opgørelse  af  boligafgiften?

Feltnr.

Dl  Foreningens  stiftelsesår

D2  Ejendon'unens  opførelsesår

Boligernes

areal

(BBR)

Boligernes

iireal

(anden

kilde)

Det

oprindelige

iudskud ,Åndet

€

€

Åi-

1987

1989

Feltnr.  Satkryds

El  Hæfter  andelshaverne  for  inere  end  deres  indskud?

Feltnr.  Sætkryds

Fl  Anvendt  vurderingsprincip  til  beregniiig  af

andelsværdien

Ansknffel-  Vnluiir-  Offentlig

sesprisen  vurdering  vurdering

€ S €

Feltnr.  Forklaring  på udregning:

F2  Ejendon'unens  værdi  ved  det  anvendte

vurderingsprincip

Anvendt  værdi

31/12  2020  ki-.

37.000.000

Ejendomsværdi  (F2)

m2 ultimo  året

ialt  (B6)

kr.  pr.  nlz

22,  142

Feltnr.  Forklaring  på udreguixig:

F3  Generalforsamlingsbestemte  reserver

Feltnr.  Forklaring  på udregnixig:

F4  Reserver  i procent  af  ejendomsværdi

Anvendt  værdi

31/12  2020  kr.

3.377.557

Andre  reserver  (F3)

m2 ultimo  året

ialt  (B6)

kr.  pr.  n!

2.021

(F3  "  100)  / F2 %

9

Feltnr.  Sæt  kryds

G l  I-Iar  foreningen  n'iodtaget  offentligt  tilskud,  som  skal

tilbagebetales  ved  foreningens  opløsnii'ig?

G2  Er  foreniiigens  ejendom  pålagt  tilskiidsbestenunelser,  jf.  lov  om

frigørelse  for  visse  lilskudsbesteinn'ielser  m.v.

(lovbekendtgørelse  nr. 978  af  19.  oktober  2009)?

G3  Er  der  tinglyst  en tilbagekøbsklausul  (lijemfaldsp1igt)  på

foreningens  ejendoin?

Ja
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GLB REVISlON

Noter

23.  Nøgleoplysninger  (fortsat)

Forklaring  pli  udregning:

Ultimo  månedens  indtægt  (uden  fradrag  for  tomgang,  tab  m.v.)  * 12

n!  pr.  balancedagen  for  iindelsboliger  (B1  + B2)

Feltnr.

H1

H2

H3

Boligafgift

Erlivervslejeindtægter

Boliglejeindtægter

Forklaring  på udregning:

Feltnr.

J

kr.  pr.  m2

97.518  * 12  /  1.521  769

0  *12/  1.521  0

0  *12/  1.521  0

Årets  resultat

m2 pr.  balancedagen  for  andelsboliger  (B1  + B2)

År  2018  År  2019  År  2020

kr.  pr.  m2  kr.  pr.  m2  kr.  pr.  m2

Årets  resultat  (før  afdrag)  pr.  andels  m2 de sidste  3

a" r -63 137 60

Forklaring  på udregning  af  KI:

Forklaring  på udregning  af  K2:

Andelsværdi  pr.  balancedagen

m2 pr.  balancedagen  for  andelsboliger  (B1  + B2)

(Gældsforpl.  - omsætningsaktiver)  pr.  balancedagen

m2 pr.  balancedagen  for  andelsboliger  (BI  + B2)

Feltnr.

KI  Ande]sværdi

K2  + (Gæld  - oinsætningsaktiver)

K3  Teknisk  andelsværdi

Forklaring  på udregning:

kr.  pr.  m2

20.108

1.960

22,o68

Vedligeholdelse  pr.  år

nlz ultimo  året  i alt  (B6)

Feltnr.

M1  Vedligelioldelse,  løbende

M2  Vedligelioldelse,  genopretiiing  og  renovering

M3  Vedligeholdelse  i alt

År  2018

kr.  pr.  m2

110

200

310

År  2019

kr.  pr.  m2

77

38

115

Åi-  2020

Jcr. pr.  m2

132

62

194

Forklari»ig  på udreguiug:

(Regnskabsmæssig  værdi  af  ejendom  - Gældsforpligtelser  i alt)  på balancedagen  "  100

Regnskabsmæssig  værdi  af  ejendommen  på  balancedagen

Feltnr.

P  Friværdi  (gældsforpligtelser  sarnrnenholdt  med

ejendommens  regnskabsmæssige  værdi)

'!/o

89
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GLB REVISION

Noter

23.  %gleoplysninger  (fortsat)

Forklaringpåudregiiing:  'eiSafdrng
nlz  pr.  balancedagen  for  andelsboliger  (B1  + B2)

År  zois  År  2019  År  2020

Feltnr.  kr.  pr.  m2  kr.  pr.  ml  kr.  pr.  ml

R  Årets  afdrag  pr.  andels  m2 de sidste  3 år  77  79  79

Supplerende  nøgØetali  ovrigt

Ud  over  de  lovki'ævede  nøgleoplysninger  ovenfor  er  der  beregnet  følgende  nøgletal,  der  medvirker

til  at skalye  det  fornødne  overblik  over  foreiiingens  økonomiske  udvikling.  Der  er  taget  udgangs-

puiikt  i vaerdierne  pr.  ba]ancedagen.

Offentlig  ejendomsvurdering

Valuarvurderixig

Anskaffelsessum  (kosl)iris)

Gældsfoi'pligtelser  fratrukket  omsætningsaktiver

Foreslået  andelsværdi

Reserver  uden  for  andelsværdi

kr.  pr.  m2 un-

dele  (B1  + B2)

16.765

24.326

11.514

1.960

20.108

2.221

Boligafgift  i geiu'iemsnit  pr.  ande1sbo1igrni2  ultimo  (H1)

Omkostnixiger  mv.  i pct.  af  (omkostninger  + finansielle  posier,  netto  + afdrag):

Vedligelioldelsesoinkostninger

Øvrige  omkostningcr

Finansielle  poster,  netto

Afdrag

Boligafgift  i pct.  af  samlede  ejendomsindtægter

kr.  pr.  in2

ialt  (B6)

15.260

22.  142

10.480

1.784

18.303

2.021

kr.  pr.  m2

769

lOO

98
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24.  Beregning  af  andelsværdi

Bestyrelsen  foreslår  følgende  vaerdiansættelse  i lienhold  til  andelsboliglovens  § 5, stk. 2, litra  b,

(liandelsværdi)  samt  vedtægternes  el 14:

Andelsbo1igforeningens  egenkapital  før  generalforsamlingsbestemte  reserver

Korrektioner  i henhold  til  andelsboligloven:

Prioritetsgaeld,  regnskabsmæssig  værdi

Prioritetsgæld,  kursværdi

30.641  .528

4.127.288

-4.184.501

30.584,315

Ejendoininen  er indregnet  til  valuarvurdering  pr. 31. december  2020.

Fordelingstal  er iiidskudt  andelskrone.

Vaerdi  pr. fordelingstal

Senest  vedtagne  andelsværdi  til  saininenligning  (vedtaget  på generalforsamlingen

den lO. juni  2020)

3.741.862

8,17

7,90

Fordelingen  af  andelsværdien  på typer  af  andele:

Antal  andele  Andelstype

16

Indskud  pr.

andelstype  (kr.)

160.475

193.708

246.374

270.637

307.398

o

1.178.592

Ixidskud  i aJt Andelsværdi  pr.

(kr.)  andelstype  (kr.)

320.950  1.311.651

774.832  1.583.283

985.496  2.013.751

1.353.185  2.212.066

307.398  2.512.534

l 0

3.741.862 9.633.285

Andelsværdi

inkl.  indskud

(kr.)

2.623.302

6.333.132

8.055.006

11.060.332

2.512.534

9

30.584.315

Bestyrelsen  gør  opmærksom  på, at prisforslaget  er baseret  på en va]uarvurdering  af  foreningens

ejendom.  En valuarvurdering  er gaeldende  i maks  18 måneder,  og kan  kun  indgå  i årsrapporten/an-

delskroneberegningen  en gang.

Følsomhedsanalyse

Til  belysning  af, livordan  den beregnede  værdi  pr. andelskrone  på 8,17  kr. påvirkes  af  ændiiger  i

egenkapitalen  (f.eks.  ved ændring  i valuarvurderingen)  vises,  bvad  andelskronen  ændres  til,  lxvis

egenkapitalen  lienholdsvis  reduceres  eller  forøges  med  370.000  kr., l.llO.OOO  ki'. og 1.850.000  kr.

Beløbene  svarer  til  en ændring  af  valuarvurderingen  med  lienl'ioldsvis  l%,  3%  og 5%,  hvor  der  ik-

ke sker  andre  æi'idringer  af  aktiver  og passiver.
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24.  Beregning  af  andelsværdi  (fortsat)

Det er ved beregningen  fonidsat,  at de generalforsainlingsbestemte  reserver  forbliver  uændrede.

Udgangspunktet  er ejendommens  handelspris  ilienhold  til  valuarvurdering  på 37.000.000  kr.

Ændring  i

valuarvurdering

-5%

-3%

- l%

O%

l%

3%

5%

Ændring  i

egenkapital  (kr.)

-1 .850.000

- l.l10.OOO

- 370.000

0

370.000

l.IlO.OOO

1.850.000

Nye andels-

værdier  i alt  (kr.)

28. 734.315

29. 474.315

30. 214.315

30.584.315

30. 954.315

31. 694.315

32. 434.315

Værdi  pr.

fordelingstal  (kr.)

7,68

7 ,88

8,07

8,17

8,27

8,47

8,67

Ændring  i

andelskrone

-6,00%

- 3,55%

-1,22%

O,OO%

1,22%

3,67%

6,12%

25.  Oplysninger  om  støtte  fra  staten

Foreningen  liar  modtaget  støtte  fra  staten  og/eller  kommunen  til  etablering  af  andelsboligforening-

en. Af  denne støtte  kan 5.625.734 kr. jf. !; 160 k i lov om almene boliger  kræves  tilbagebetalt  ved

salg af  andelsboligforeningens  ejendom  eller  ved san'unenlægning  med  en anden  andelsboligfor-

ellil]g.
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