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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for EF Lighthouse *L.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A,
samt foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af ejerforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af ejerforeningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og
der påhviler ikke ejerforeningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vur-
deringen af ejerforeningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 26. marts 2020

Bestyrelse

Jesper Giversen Frank Falkenberg Søren Roulund
Formand

Bo Trygve Mortensen Andreas Schlott

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2020.

Dirigent
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i EF Lighthouse *L

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for EF Lighthouse *L for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbej-
des i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens
vedtægter.

Grundlag for konklusion
Vi har udført 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 nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af for-
eningen 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
EF Lighthouse *L har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 1. januar - 31. december 2019.
Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansva-
ret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ-
sentlig 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 årsregn-
skabet 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 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 som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forening-
ens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret 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 no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Aarhus, den 26. marts 2020

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Tina Lene Pedersen
statsautoriseret revisor
mne28626
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Foreningsoplysninger

Ejerforeningen EF Lighthouse *L
Helga Pedersen Gade 1 - 7
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 35 30 51 81
Hjemsted: Aarhus Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Jesper Giversen, Formand
Frank Falkenberg
Søren Roulund
Bo Trygve Mortensen 
Andreas Schlott

Administrator Henrik Eriksen
Skanderborgvej 277, 1. sal, Blok 1.
8260 Viby J

Revisor BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Søren Frichs Vej 36 L
8230 Åbyhøj
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for EF Lighthouse *L er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse A samt ejerforeningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperi-
oden og vise, om det budgetterede og hos medlemmerne opkrævede driftsbidrag er tilstrækkeligt.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter
Ejerforeningsbidrag og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Indtægter fra flyttegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om
indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperio-
den.

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger udgør bl.a
forbrugsafgifter, vedligehold samt administrationsomkostninger mv.

Finansielle poster
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter er indregnet under aktiver og omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef-
terfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019 Budget 2019 2018
(ej revideret)

Ejerforeningsbidrag 1.788.834 1.788.850 1.788.836
Diverse indtægt 0 0 34
Flyttegebyrer 15.000 15.000 18.000

Indtægter i alt 1.803.834 1.803.850 1.806.870

Forsikringer -171.466 -171.500 -167.601
1 Forbrugsafgifter -751.234 -680.000 -672.014
2 Renholdelse -283.951 -291.000 -287.431
3 Vedligeholdelse -177.854 -340.000 -341.770
4 Administrationsomkostninger -298.788 -297.000 -275.922

Omkostninger i alt -1.683.293 -1.779.500 -1.744.738

Resultat før finansielle poster 120.541 24.350 62.132

5 Finansielle omkostninger -7.426 0 -5.159

Finansiering netto -7.426 0 -5.159

Resultat før hensættelse til vedligeholdelse 113.115 24.350 56.973

    Hensættelse til vedligeholdelse -113.000 -24.350 -56.000

Årets resultat 115 0 973

Årets resultat fordeles således:
Overført restandel af årets resultat 115 0 973

Overført til "Overført resultat" 115 0 973

I alt 115 0 973
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2019 2018

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende boende 1.481 4.563
Andre tilgodehavender 5.390 7.875
Periodeafgrænsningsposter 2.778 2.177
Tilgodehavender i alt 9.649 14.615

6 Likvide beholdninger 899.747 1.497.524

Omsætningsaktiver i alt 909.396 1.512.139

Aktiver i alt 909.396 1.512.139
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Balance 31. december

Passiver

Note 2019 2018

Egenkapital

7 Overført resultat 197.905 197.791
8 Andre reserver (Grundfond) 274.000 161.000

Egenkapital i alt 471.905 358.791

Gældsforpligtelser

Varmeregnskab 100.056 643.234
Vandregnskab 121.653 216.012
Gæld til lejere 36.780 0
Anden gæld 179.002 294.102
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 437.491 1.153.348

Gældsforpligtelser i alt 437.491 1.153.348

Passiver i alt 909.396 1.512.139
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Noter

2019 Budget 2019 2018
(ej revideret)

1. Forbrugsafgifter

Renovation 487.971 460.000 459.748
Elforbrug 121.571 110.000 104.921
Ejerforening fællesudgifter 141.692 110.000 107.345

751.234 680.000 672.014

2. Renholdelse

Viceværtservice 89.215 96.000 94.867
Renholdelse 194.736 195.000 192.564

283.951 291.000 287.431

3. Vedligeholdelse

Drift af elevatorer 48.172 40.000 39.220
Varmeanlæg 13.933 0 0
Maler 0 0 18.750
Elektriker 0 0 331
VVS 906 0 162.360
Småanskaffelser 6.203 0 0
Kloakarbejde 0 0 17.160
Forsikringsskade 5.773 0 17.148
Elevatorer 39.834 0 60.988
Bygning indvendig vedligeholdelse 41.433 0 2.568
Nøgler og kort 0 0 7.134
Kontigent Fællesrådet 0 0 1.500
Ventilationsanlæg 21.600 0 1.398
Rep. og drift af affaldsskakter 0 0 13.213
Udvendig vedligeholdelse - årets budget 0 300.000 0

177.854 340.000 341.770
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Noter

2019 Budget 2019 2018
(ej revideret)

4. Administrationsomkostninger

Administrationshonorar 172.365 144.000 142.720
Regnskabsassistance 9.000 10.000 8.750
Vand- og varmeregnskabshonorar 49.405 54.000 52.982
Gebyrer m.v. 11.094 12.000 11.044
Porto og kontorartikler 984 2.000 1.962
Generalforsamling 7.400 13.000 12.581
Repræsentation 2.960 1.000 3.723
Alarm 10.799 6.000 5.557
Bestyrelsesgodtgørelse 12.000 10.000 10.000
Diverse serviceabonnementer 18.781 27.000 26.103
Edb-udgifter 2.500 0 500
Kontingenter 1.500 18.000 0

298.788 297.000 275.922

5. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 7.426 0 5.159

7.426 0 5.159
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Noter

31/12 2019 31/12 2018

6. Likvide beholdninger

Handelsbanken 7633 - 2148535 687.141 1.170.814
Danske Bank 9444 - 4816061946 212.606 326.710

899.747 1.497.524

7. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2019 197.790 196.818
Årets overførte overskud eller underskud 115 973

197.905 197.791

8. Andre reserver (Grundfond)

Reserveret 1. januar 2019 161.000 105.000
Årets hensættelse 113.000 56.000

274.000 161.000
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