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BESTYRELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Ejerforeningen 
Bakkegården. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende regnskabsbestemmel 
ser for ejerforeninger. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2018. 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af foreningens finansielle stilling. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 25. marts 2019 

Bestyrelse: 

Claus Nielsen 
Formand 

Søren Christoffersen Pernille Werdelin 

Nicolai Kronholm Thomsen Steffen Kierkegaard 

ADMINISTRA TORERKLÆRING 

Som administrator i Ejerforeningen Bakkegården skal vi hermed erklære, at vi har forestået 
administrationen af foreningen i regnskabsåret 2018. Ud fra vores administration og føring af 
bogholderi for foreningen er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
foreningens aktiviteter i regnskabsåret samt af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2018. 

Frederiksberg, den 25. marts 2019 

Administrator: 

Rialto Advokater 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til medlemmerne i Ejerforeningen "Bakkegården" 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Bakkegården for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af 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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsår 
et 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og 
dansk regnskabspraksis for foreninger som beskrevet på side 6 og 7. 

Grundlag for konklusion 
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. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Ejerforeningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal 
har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med den anvendte regnskabspraksis, der er beskrevet på side 6-7 og foreningens 
vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 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, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
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 
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 væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

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, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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 interne kontrol. 
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
Konkluderer vi, om ledelsens 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 revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
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. 

Vi kommunikerer med ledelsen 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. 

København, den 25. marts 2019 

BD · saktieselskab 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Ejerforeningen Bakkegården for 2018 er aflagt i overensstemmelse med god 
regnskabsskik og gældende regnskabsbestemmelser for ejerforeninger. 

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for 
regnskabsperioden, og vise om den budgetterede og hos 
medlemmerne opkrævede ejerforeningsbidrag er tilstrækkelige. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Opstillingsform 
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger forbindelse med 
foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise 
afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede medlemsbidrag har 
været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter. 

Indtægter 
Der er i årsregnskabet medtaget den for perioden opkrævede ejerforeningsbidrag. 

Ikke indbetalte ejeforeningsbidrag samt forudmodtaget ejerforeningsbidrag er medtaget 
årsregnskabet som henholdsvis tilgodehavende/forudmodtaget ejerforeningsbidrag. 

Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer og lignende indtægtsføres i takt med administrators 
modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis fuldt 
ud periodiseret i resultatopgørelsen. 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter omkostninger til drift af foreningen, herunder ejendomsskatter og forbrugs 
afgifter, reparation og vedligeholdelse samt foreningsomkostninger. 

Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periodeafgræns 
ningsposter. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle 
indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Garage- og kælderrum værdiansættes til kostpris med tillæg af værdien af foretagne forbedringer. Der 
afskrives ikke på disse rum bortset fra afskrivninger på eventuelt indlagte installationer mv., som må 
antages at have en forkortet løbetid. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse 
af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

Egenkapital 
"Overført resultat" indeholder akkumuleret resultat. 

"Grundfond" indeholder akkumuleret reserve til fremtidig vedligeholdelse. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt værdiansættes til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

(ej revideret) 
Regnskab Regnskab Budget 

Note 2018 2017 2018 
kr. kr. kr. 

Ejerforeningsbidrag ................................... 1. 713.138 1.689.005 1.701.673 
Lejeindtægt, garager ................................. 35.700 35.700 36.000 
Lejeindtægt, kælderrum. ............................ 87.550 90.130 91.000 
Lejeindtægt, p-plads ................................. 57.075 60.600 61.000 
Vaskeriindtægter. ..................................... 99.941 92.118 93.000 
Diverse indtægter ..................................... o 22.895 o 
INDTÆGTER I ALT .................................... 1.993.404 1.990.448 1.982.673 

Ejendomsskat og forsikringer ....................... 1 -169.219 -148.758 -160.000 
Forbrugsafgifter ....................................... 2 -337.095 -334.085 -345.000 
Renholdelse ............................................ 3 -564.805 -520.629 -525.000 
Vedligeholdelse ........................................ 4 -461.693 -198.964 -602.185 
Udskiftning af faldstammer inkl. VVS .............. -380.663 -560. 923 -382.205 
Overført fra grundfond ............................... 400.000 350.000 o 
Administrationsomkostninger ....................... 5 -343.573 -319.670 -455.615 
OMKOSTNINGER I ALT ............................... -1.857.048 -1.733.029 -2.470.005 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT .................... 136.356 257.419 -487.332 

Finansielle omkostninger ............................ o -73 o 
FINANSIELLE POSTER, NETTO ...................... o -73 o 
ÅRETS RESULTAT ..................................... 136.356 257.346 -487.332 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Garager og kælderrum, anskaffelsessum . 
Materielle anlægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

Mellemregning ejere, varmeanlæg, brugsvand - fælleslån . 
Tilgodehavende ejerlejlighedsejer vedr. rottesag . 
Andre tilgodehavender . 
Kabel-TV . 
Altan projekt . 
Forudbetalte omkostninger . 
Udlæg ejere . 
Tilgodehavender. . 

Indestående i pengeinstitutter. . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

Note 2018 2017 
kr. kr. 

391.800 391.800 
391.800 391.800 

391.800 391.800 

6 1.595.066 1.839.224 
o 3.656 
o 3.167 
o 2.575 

1.246 o 
174.667 113.689 

o 289 
1.770.979 1.962.600 

7 11.849.478 2.149.514 
11.849.478 2.149.514 

13.620.457 4.112.114 

14.012.257 4.503.914 

PASSIVER 

Overført resultat.......................................................... 8 
Grundfond.................................................................. 9 
EGENKAPITAL . 

Danske Bank, fælleslån . 
Deponering altaner, indbetaling fra ejere . 
Forudbetalte fællesbidrag . 
Udlæg ejere . 
Depositum . 
Varmeregnskab............................................................ 1 O 
Vandregnskab.............................................................. 11 
Skyldige omkostninger.................................................... 12 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

1.173.445 1.037.089 
925.471 998.609 

2.098.916 2.035.698 

1.595.066 1.839.224 
9.900.000 o 

9.235 2.107 
4.160 o 

87.290 82.340 
206.681 243.391 
50.403 28.210 
60.506 272.944 

10.318.275 628.992 

11.913.341 2.468.216 

14.012.257 4.503.914 

Eventualposter mv. 13 



IBDO 10 

NOTER 

2018 
kr. 

Ejendomsskat og forsikringer 
Ejendomsskat. . 
Forsikringer. . 
Abonnementer . 

Forbrugsafgifter 
Renovation . 
Elektricitet og gas . 

Renholdelse 
Ejendomsservice. . 
Trappevask . 

Vedligeholdelse 
Blikkenslager . 
Murer . 
Låseservice . 
Vaskeriudgifter . 
Glarmester . 
Garage og kælderomkostninger . 
Asfaltarbejde . 
Konsulenthonorar . 
Særlige vedligeholdelser/nyanskaffelser . 
Diverse . 

Administrationsomkostninger 
Administration . 
Revision . 
Vand- og varmeregnskab . 
PBS- og bankgebyrer . 
Telefon og porto mv. . . 
Bestyrelsesudgifter og generalforsamling . 
Kabel-tv . 
Diverse udgifter . 
Tab fællesudgifter /varme . 

12.329 
113.641 
43.249 

169.219 

224.780 
112.315 

337.095 

417.924 
146.881 

564.805 

16.249 
o 

1.026 
19.064 
3.933 

54.138 
o 

10.754 
326.279 
30.250 

461.693 

233.615 
24.500 
36.398 
14.663 
19.792 
7.964 
2.169 
1.535 
2.937 

343.573 

2017 Note 
kr. 

1 
12.331 

112.172 
24.255 

148.758 

2 
222.578 
111.507 

334.085 

3 
377.748 
142.881 

520.629 

4 
22.074 
29.014 
4.151 

134 
1.608 

53.736 
17.956 
15.688 
9.938 

44.665 

198.964 

5 
231.609 
23.750 
35.513 
14.246 
8.776 

o 
o 

5.146 
630 

319.670 
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NOTER 

Mellemregning ejere, varmeanlæg, brugsvand - fælleslån 
Gæld, primo .. 
Årets renter . 
Årets afdrag/indfrielser . 

Indestående i pengeinstitutter 
Danske Bank, foreningskonto . 
Danske Bank, deponering altaner . 

Overført resultat 
Saldo, primo . 
Årets resultat . 

Grundfond 
Saldo, primo . 
Årets indbetalinger . 
Anvendt til faldstammer . 

V armeregnskab 
Indbetalt aconto . 
Afholdte udgifter . 
Afsluttet varmeregnskab . 

Vandregnskab 
Indbetalt aconto . 
Afholdte udgifter . 
Afsluttet vandregskab . 

Note 

6 
2018 2017 

kr. kr. 

1.839.224 2.145.330 
127.477 145.183 

·371.636 -451.289 

1.595.065 1.839.224 

7 
1.949.478 2.149.514 
9.900.000 o 

11.849.478 2.149.514 

8 
1.037.089 779.743 
136.356 257.346 

1.173.445 1.037.089 

9 
998.609 1.026.391 
326.862 322.218 
-400.000 -350.000 

925.471 998.609 

10 
523.425 523.350 
-316.744 -274. 746 

o -5.213 

206.681 243.391 

11 
253.050 252.200 
-202.639 -220.076 

-8 -3.914 

50.403 28.210 
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NOTER 

Skyldige omkostninger 
Revision . 
Asfaltarbejde . 
Murer . 
Alproc . 
Afsat el. . 
vvs . 
Vand/varme . 
Skyldige omkostninger . 
Rensning af tagrender . 

2018 2017 Note 
kr. kr. 

12 
23.750 23.000 

o 28.156 
o 22.250 

10.555 6.733 
9.028 8.467 

o 184.338 
1.572 o 
476 o 

15.125 o 
60.506 272.944 

13 Eventualposter mv. 

Til sikkerhed for medlemmernes bidrag m.v. er der tinglyst ejerpantebreve. Det er 
vedtægtsbestemt, at ejerpantebrevene ved salg forhøjes, så de svarer til halvandet års ydelse 
til E/F. Ved førstegangssalg udstedes ejerpantebreve på kr. 47.000. 


