


























Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S 

Noter til regnskabet 

Note: 2021 2020 

4 E jendomrneni matr.nr. 44sn m.fl.l Reersø B~i Kr. Helsinge 
Kostpris pr. 1. januar 6.382.000 6.382.000 
Tilgang 0 0 
Afgang 0 0 
Kostpris pr. 31. december 6.382.000 6.382.000 

Opskrivning pr. 1. januar 0 0 
Tilgang 0 0 
Afgang 0 0 
Opskrivning pr. 31. december 0 0 
Ejendom i alt 6.382.000 6.382.000 

5 Likvide beholdninger 
Nordea 3880 187 502 70.890 309.426 
Likvide beholdninger i alt 70.890 309.426 
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Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S 

8 Pantsætninger og eventualforpligtelser 
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på kr. 810. 715 er der givet pant i grund og 
bygninger, hvis bogførte værdi udgør kr. 6.382.000. 

Foruden prioritetsgælden er der tinglyst ejerpantebrev på kr. 6.000.000. Ejerpantebrevet er 
ikke pantsat. 

Foreningen har modtaget støtte fra stat og kommune til etablering af andelsboligforeningen. 
Af denne støtte kan kr. 2.680.951 jf. § 160 k i lov om almene boliger, kræves tilbagebetalt 
ved salg af andelsboligforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden 
andelsboligforening. 

Hæftelsesforhold 
Foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser med deres indskud. 

Afgivne garantier 
Der er ikke stillet garantier for andelshaverne. 

9 Nøgleoplysninger 
Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund 
af arealer. I Andelsboligforeningen Havneengen I anvendes andelsindskuddene som 
fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor 
ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. 

I bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013 er opregnet en række 
nøgleoplysninger om foreningens økonomi, der skal optages som noter til årsregnskabet. 
Disse nøgleoplysninger følger her: 

31.12.2021 
Antal BBR areal 

2 m 
Bl Andelsboliger 12 870 
B6 I alt 12 870 

Boligernes Boligernes Det oprin- Andet 
areal areal delige 
BBR anden kilde indskud 

Cl Hvilket fordelingstal benyttes ved 
opgørelse af andelsværdien? X 

C2 Hvilket fordelingstal benyttes ved 
opgørelse af boligafgiften? X 

C3 Ikke relevant 

År 
Dl Foreningens stiftelsesår 1985 
D2 Ejendommens opførelsesår 1985 
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