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LEDELSESPÅTEGNING

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling, og dermed andelskronens beregning. Vi har gennemgået
foreningens regnskabsbalance pr. 30. juni 2021. Balancen viser, at foreningens egenkapital ikke
er forringet væsentligt i forhold til 31. december 2020.
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt den korrigerede beregning af andelskronen pr.
30. juni 2021 for Andelsboligforeningen Solbjerg.
Beregningen indstilles til generalforsamlingens godkendelse således, at denne erstatter beregningen i årsrapporten 2020 og vedtagelse af andelskronen på den ordinære generalforsamling pr. 24.
juni 2021.
København, den 6. september 2021

I bestyrelsen:

Flemming Lübbers

Jacek Stupak Møller

Formand

Amanda Walldorff

Jacob Rohde

Frank Staalkjær
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Som følge af udarbejdet valuarvurdering er der foretaget en korrigeret beregning af andelskronen.
Nærværende beregning af andelskronen erstatter således den foretagne beregning i andelsboligforeningens årsregnskab for 2020, som vedtaget på den ordinære generalforsamling 24. juni 2021.
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Den uafhængige revisors reviewerklæring

Perioderegnskabet omfatter resultatopgørelse og balance.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere andelskroneberegningen i henhold til Lov om Andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler
for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Beregningen af andelskronen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der
er anvendt til opstillingen af beregning af andelskronen, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille beregningen af andelskronen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt beregningen af andelskronen er udarbejdet i
overensstemmelse med Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber.
København, den 6. september 2021
TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 16 85 04

Torben Peter Madsen

Thøger Rude Andersen

statsautoriseret revisor

registreret revisor
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Til bestyrelsen i Andelsboligforeningen Solbjerg
Vi har opstillet beregning af andelskronen for perioden 1. januar – 30. juni 2021 på grundlag af
foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Beregningen er foretaget
med udgangspunkt i en valuarvurdering der er indhentet efter foreningens ordinære generalforsamling i juni 2021. Beregningen udarbejdes efter Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
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I HENHOLD TIL LOV OM ANDELSBOLIGFORENINGER OG ANDRE
BOLIGFÆLLESSKABER KAN FORENINGENS FORMUE OPGØRES SÅLEDES:
Valuarvurderingen er foretaget af Gottlieb + Partners A/S, Per-Henrik Schultz-Jensen, og er dateret den 12. august 2021.

Beregning af andelsværdi
Bestyrelsen foreslår følgende værdiansættelse i henhold til andelsboliglovens § 5, stk. 2, litra b,
(handelsværdi), samt vedtægternes § 5 og § 13:
KR.
Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver
Korrektioner i henhold til andelsboligloven:
Ejendommens indregning i andelsværdiberegningen
Beregnet etableringsværdi af solgte taglejligheder
i forbindelse med udskiftning af taget betalt af nye andelshavere
Bogført værdi af ejendom pr. 30. juni 2021
Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi
Prioritetsgæld, regulering til obligationsrestgæld til kursværdi
Fordeling på stue- 2.sal samt 3. sal:
Andelskrone pr. m2

Stue-2.sal
3. sal
I alt

235.029.767

255.000.000
-29.568.527
225.431.473
-255.504.929 -30.073.456
12.507.694
-12.051.060

456.634
205.412.945

205.412.945
12.021
9.701 165.769.152
2.320 39.643.793
12.021 205.412.945

Stue-2. sal:
Maksimal andelsværdi pr. 30. juni 2021 pr. 100 kr. andelskapital =

165.769.152
316.209

52.423,92
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Bestyrelsen har med henvisning til vedtægterne følgende forslag til korrigeret opgørelse
af den maksimalt tilladte pris på foreningens andele under hensyntagen til, at der henlægges kr.
7.100.000 af den indhentede valuarvurdering således, at de samlede henlæggelser til senere
vedligeholdelse og værdiforringelse af ejendommen herefter udgør kr. 12.750.000.
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Bestyrelsen foreslår andelskronen værdi fastsat til

52.423,92

Andelskrone vedtaget på foreningens generalforsamling 24. juni
2021

37.513,93

Værdi pr. m2 taglejlighed, ekskl. etableringsværdi og forbedringer
39.643.793
2.320

17.087,84

Andelskrone taglejligheder vedtaget på foreningens generalforsamling 24. juni 2021

12.227,86

Vedtages den foreslåede andelsværdi, kan foreningen ikke efterfølgende anvende en fastholdt
vurdering.
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Taglejligheder: (andelsbeviser uden påført andelskapital):
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