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Sonderjyllands Revision

Bestyrelsespätegning

Undertegnede har aflagt ärsrapporten for 2010 for Andelsboligforeningen Fjordglimt.

Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med ärsregnskabsloven og foreningens vedtaegter.

Det er vor opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, og

finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsäret 1. Januar - 31.
december 2010.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behasftet med ejendomsforbehold ud over de anf0rte, og der
pähviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgär af arsregnskabet.

Der er efter regnskabsärets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vaesentligt vil kunne pävirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

~
Ärsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kollund, den 24. februar 2011

Bestyrelse

Stig Museth Anna Olesen Jan Lorentzen
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S0nderjyllands Revision

Den uafhaengige revisors pätegning

Til andelsboligforeningen Fjordglimt
V i bar revideret ärsregnskabet for Andelsboligforeningen Fjordglimt for regnskabsäret 1. Januar 2010 -
31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter.
Ärsregnskabet aflasgges efter ärsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtasgter. Revisionen
omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Bcstyrelsens ansvar for ärsregnskabet
Andelsboligforeningens bestyrelse har ansvaret for at udarbejde og aflaegge et ärsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med ärsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflasgge et
ärsregnskab, der giver et retvisende billede uden vassentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl samt valg af en hensigtsmasssig regnskabspraksis og ud0velse af
regnskabsmasssige sk0n, som er rimelige efter omstaendighederne.

Revisors ansvar for den udterte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om ärsregnskabet pä baggrund af vor revision. Vi har udf0rt
vorcs revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kraever, at vi lever
op til etiske krav samt planlasgger og udf0rer revisionen med henblik pä at opnä h0j grad af sikkerhed for,
at ärsregnskabet ikke indeholder vassentlig fejlinformation.

Ein revision omfatter handlinger for at opnä revisionsbevis for de be!0b og oplysninger, der er anf0rt i
Ärsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhasnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risikoen for vassentlig fejlinformation i ärsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser
ellcr fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for
andelsboligforeningens udarbejdelse og aflasggelse af et ärsregnskab, der giver et retvisende billede, med
hcnblik pä at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstasndighederne, men ikke med det
formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision
omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af bestyrelsen, er passende,
og om de af bestyrelsen ud0vede regnskabsmasssige sk0n er rimelige, samt en vurdering af den samlede
prassentation af ärsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraskkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at ärsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af andelsboligforeningens
aktiviteter for regnskabsäret 1. Januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med ärsregnskabsloven
samt foreningens vedtaegter.

Padborg, den 24. februar 2011

Sonderivllands Revision
Statsautoriseretrevisionsaktieselskab

Claus Thomsen
Slatsaut. revisor

- —
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Sonderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis

Ärsrapporten for Andelsboligforeningen Fjordglimt er aflagt i overensstemmelse med
ärsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtaegter.

Formälet med ärsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperio-

den, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrasvede boligafgift er tilstraskkelig.

Endvidere er formälet at give oplysninger om andelens va?rdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre
boligfasllesskaber (andelsboligforeningsloven) § 6, stk. 5.

/Endring i anvendt regnskabspraksis

Arsrcgnskabet er tilpasset "vejledning om ärsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflaegger
ftrsregnskab efter Ärsregnskabsloven" udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i december 2010. Sävel
sammenligningstal og sidste ärs tal er korrigeret.

•^

Om den anvendte regnskabspraksis kan i 0vrigt oplyses feigende:

Resultatopg0relsen

Opstillingsform

Resultatopg0relsen er opstület, sä denne bedst viser foreningens aktivieter i det forl0bne regnskabsär.

Indtaegtcr

Boligafgift og lejeindtaegt vedr0rende regnskabsperioden indgär i resultatopg0relsen, uanset om

indtasgten er indbetalt til foreningen pr. 31. december 2010.

Omkostninger

Ornkostninger vedrarende regnskabsperioden indgär i resultatopg0relsen.

Forslag til rcsultatdisponering

Under resultatdisponering indgär bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat,
herunder eventuelle forslag om overfiarsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af be!0b til daskning af
Ircmtidige vedligeholdelsesomkostninger pä foreningens ejendom. Forslag om overf0rsel af be!0b til
"Overf0rt resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkraevede

holigafgift er tilstrekkelig til at daskke betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger.

Balancen

Materielle anlaegsaktiver

Foreningens ejendom mäles til k0besum inklusive k0bsomkostninger. Foretagne forbedringer mäles til

anskaffelsessum.

Der afskrives ikke pä foreningens ejendom.
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Anvendt regnskabspraksis

Gaeldsforpligtelser

Indekslan mäles til pantebrevsrestgasld. Denne svarer til det be!0b, som gaelden kan indfries med pä

balancedagen.

Gseldforpligtelser i 0vrigt mäles til den nominelle restgaeld pä balancedagen.

^

—
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Sonderjyllands Revision

Resultatopgerelse 1. Januar - 31. december

Note

l
.'

!

4

Lejeindtaegter
Leje Carport

Indtaegter i alt

E j endomsomkostninger
Administrationsomkostninger

Resultat fer finansielle poster

Finansielle indtaegter
Prioritetsrenter
Andre finansielle omkostninger

Ärcts resultat

Forslag til resultatdisponering:
Betalte prioritetsafdrag
Ikke kontante bevasgelser
Overf0rt restandel af ärets resultat

Overf0rt til "overf0rt resultat mv." i alt

Disponeret i alt

2010
kr.

257.760
400

258.160

-100.833
-72.498

84.829

0
-67.116

-1.110

16.603

22.788
0

-6.185

16.603

16.603

2009
t.kr.

238
0

238

-71
-126

41

2
-75

-5

-37

181
-5

-212

-36

-36
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Balance

Note

6

/

8
9

Passiver

Egenkapital

Andelskapital
Overfort resultat

Egenkapital i alt

Gaeldsforpligtelser

Ciaeld til kreditinstitutter

Langfristede gaeldsforpligtelser i alt

Varmeregnskab
Anden gaeld

Kortfristede gaeldsforpligtelser i alt

Caeldsforpligtelser i alt

Passiver i alt

31/122010
kr.

830.000
2.019.316

2.849.316

1.302.889

1.302.889

3.047
8.995

12.042

1.314.931

4.164.247

31/122009
t.kr.

830
2.003

2.833

1.326

1.326

2
8

10

1.336

4.169

10 Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

-

1. Ejendomsomkostninger

Ejendomsskat og afgifter
El
Tilbageholdt vand tidligere är
Vand
Forsikring
Rcgulering varme tidligere är
Varme faelles entre

2, Administrationsomkostninger

Kncrgimserke
Bestyrelsesforsikring
Kontorartikler og porto
Gcneralforsamling
Revision og regnskabsmasssig assistance
Varmeregnskab
Smäanskaffelser
Bunkgebyrer
Edb udgifter
0vrig vedligeholdelse
Haveanlaeg

Renovering tilkersel
Opf0relse af balkoner
L0n
Datal0nsgebyr

ATP

,1. Kinansicllc indtaegtcr

Rcntcr, pengeinstitutter

2010
kr.

71.238
2.505

0
2.986

23.749
0

355

100.833

11.250
1.200

149
827

6.800

4.563
2.803

197
1.150
2.960

16.661
474

0
21.250

2.160
54

72.498

0

0

2009
t.kr.

59
2

-5
3

12
0
0

71

0
1
0
1
7
5
8
1
0

12
7

30
50
4
0
0

126

2

2
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Nott-r

2010
kr.

2009
t.kr.

4. Andre finansielle omkostninger

Rcntcr, pengeinstitutter
Indcksrcgulering af prioritetslän
Läneomkostninger

110
0

1.000

1.110

0

5

0

Mkvidc beholdninger

Dnnskc Bank A/S
Dunskc Bank A/S, kto. nr. 464092

0
14.247

14.247

2
17

19

üvcrfert resultat

Ovcrf0rt resultat

Nnldo pä konto for indeksering af län l. Januar
Betaitc prioritetsafdrag

Ikke kontante bevaegelser
KcNttmdcl af ärets resultat

2.002.713
0

22.788
0

-6.185

2.019.316

3.649
-1.610

181
-5

-212

2.003

?• (iji'ld til pcngcinstitutter

Rcntedyk, Realkredit 1.302.889

1.302.889

1.326

1.326

N, Vnrmcregnskab

Acontovarmebidrag
l'orbrug af gas

26.460
-23.413

3.047

26

-24
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Noter

31/122010 31/122009
kr. t.kr.

9. Anden gaeld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 2.191 0
ATP og andre sociale omkostninger 4 0
L0n 0 l

Afsat revisor 6.800 7

8.995 8

in I'nntsaetninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gffild til realkreditinstitutter, 1.302 t.kr., er der givet pant i grund og bygning pä
4.670. t.kr., den kontante ejendomsvasrdi pr. 1. Oktober 2010 udg0r 6.950 t.kr.
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'-

"l,uv oni «nüelNboliglbreninger og andre boligfaellesskaber" fastsasttes andelsvasrdien if01ge
i fbroningens vedtsegter. Under henvisning til vedtEegternes § 6 foreslär

beityfvllffl Miulolimo* vicrdi opgjort säledes:

m. 2
nr|

Indskud

79.200

115.000

110.400

9,54210

13,85543

13,30123

MlklintMlßtln

L

öfter offcntlig kontant ejendomsvaerdi

ftrsrapport

Rcgulering votlr,

Ollciillljl kontant ejendomsveerdi 1. Oktober 2010

Hti)-li'H Mridi nl eji-mlom

Kc^ule'i'ltig «l pHoritclNgield:

Bugt'0ri vwitll af priori totsgald
Kursvwrtli nf prlurltctKgfflld

Andelenes va«rdi udgtn herelller:

Lejlighed nr. 2 og 6

Lejlighed nrl 3 0g 7

Lejlighed nr. l, 4, 5 og 8

6.950.000

4.150.000

1.302.889

-1.322.432

2.849.316

2.800.000

-19.543

5.629.773

537.199

780.029

748.829
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Balance

Aktiver

Note

Anlaegsaktiver

Ejendom, matr. nr. 711
Ejendomsvurdering 1. Oktober 2010 udg0r kr. 6.950.000

Materielle anlasgsaktiver i alt

Anlaegsaktiver i alt

Omsa'tningsaktiver

5 Likvide beholdninger

ümsaetningsaktiver i alt

Aktiver i alt

31/122010 31/122009
kr. t.kr.

4.150.000

4.150.000

4.150.000

14.247

14.247

4.164.247

4.150

4.150

4.150

19

19

4.169
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