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Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten 2021 for Køge Borger- og 
Haandværkerforening omfattende Foreningen, Alexandrastiftelsen, Ågrunden samt Køge 
Borger- og Haandværkerforenings Uddannelsesfond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver 
et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 
2021 samt resultatet  af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 15. marts 2022

Bestyrelsen  

_________________________
Niels Rasmussen
Formand

_________________________
Thomas Thyge

_________________________
Flemming Christensen
Kasserer

_________________________
Søren Windahl

_________________________
Per Brøndum Andersen

_________________________
Max Jensen

_________________________
Michael Jensen
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Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til medlemmerne i Køge Borger- og Haandværkerforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Køge Borger- og Haandværkerforening omfattende 
Hovedforeningen, Alexandrastiftelsen samt Uddannelsesfonden for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt 
foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret  1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

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 selskabet i overensstemmelse med 
International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for 
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og 
IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen indstille driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

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 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.
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 bestyrelsen, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om bestyrelsens 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.
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Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Køge, den 15. marts 2022

Addere Revision
statsautoriseret revisionspartnerselskab

Rasmus Dehn Larsen
statsautoriseret revisor
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Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Anvendt regnskabspraksis     

GENERELT

Årsregnskabet for Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF) er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller 
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er 
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der 
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som 
oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede 
amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages der hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, 
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på 
balancedagen. 

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet. 
Lejeindtægter indregnes i den periode, lejen vedrører.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, 
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.
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Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Anvendt regnskabspraksis     

SKATTER

Årets skat, som består af aktuel skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til 
posteringer direkte på egenkapitalen.
Der afsættes ikke udskudt skat på ejendomme, værdipapirer, øvrige aktiver og 
forpligtelser.

BALANCEN

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme indregnes ved første måling til kostpris og reguleres herefter 
løbende til dagsværdi. Regulering til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen.

Dagsværdien af grunde og bygninger fastsættes på baggrund af afkastbaseret model. Det 
vil sige med udgangspunkt i ejendommens forventede driftsresultat og et afkastkrav. 
Afkastkravet er opgjort til 3,75% - 4,75%.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i foreningens øvrige regnskabsenheder indregnes i foreningens formue med 
den bogførte egenkapital i de respektive regnskabsenheder.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Gæld

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Gæld til leverandør af varer og tjenesteydelser samt anden gæld måles til nominel værdi.



9Foreningen 

Resultatopgørelse for året 2021 2021 2020
kr. kr.

Indtægter

Kontingenter 237.950 223.550

Renteindtægter fra Å-grunden 541.385 0

Administrationsvederlag fra: 
Å-grunden 60.000 25.000
Alexandrastiftelsen 60.000 50.000

Indtægter i alt 899.335 298.550

Omkostninger

Festarrangementer: Udgift Indtægt
Skaldyrsaften 0 0 0 39.045
Festaften 175 0 175 0
Medlemsaften 74.770 27.700 47.070 0
Foredragsaften 85.560 30.866 54.694 2.500
Julefrokost 64.487 35.950 28.537 5.000
Sommerfest 0 0 0 1.100

I alt 224.992 94.516 130.476 47.645

Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)
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Resultatopgørelse for året 2021 2021 2020
kr. kr.

Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Generalforsamling, møder og lignende 44.141 91.140
Tryksager, porto, annoncer m.v. 21.388 28.663
Kassererhonorar m.v. 127.080 126.840
Telefoni, internet og hjemmeside 11.998 12.670
Lokaleleje, egne lokaler Alexandrastiftelsen 33.169 31.499
Revisionshonorar 43.750 46.000
Revisionshonorar, rest tidligere år 29.000 10.625
Advokat 0 22.500
Gebyrer 8.027 10.493
Diverse omkostninger 850 9.062
Gaver 2.610 8.510
Renter, bank 22.804 7.358
Renter, Alexandrastifelsen 164.149 0
Renter, SKAT 186 421

509.152 405.781

Omkostninger i alt 639.628 453.426

Årets resultat før skat 259.707 -154.876

Skat af årets resultat -50 0

Årets resultat 259.757 -154.876

Resultatdisponering
Henlæggelse til jubilæum 30.000 30.000
Overført resultat 229.757 -184.876
I alt 259.757 -154.876
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Balance pr. 31/12 2021 2021 2020
kr. kr.

AKTIVER

Foreningen 
Indestående i bank 7.555.565 1.263.543
Unoterede aktier, Å-grunden Køge A/S, nom. DKK 200.000 275.000 275.000
Mellemregning Å-Grunden 22.864.696 28.965.069
Skattekontoen 15.000 0
Selskabsskat m.v, tilgode 0 50.000

30.710.261 30.553.612

Foreningens formue i Å-Grunden -682.436 399.182
Foreningens formue i Alexandrastiftelsen 5.528.077 5.467.203

AKTIVER 35.555.902 36.419.997

PASSIVER

Egenkapital 
Overført resultat mv. primo 27.208.109 26.850.154
Alexandrastiftelsen, årets resultat 60.874 143.649
Å-grunden, årets resultat -1.081.618 399.182
KBHF, årets resultat 229.757 -184.876

26.417.122 27.208.109

Henlæggelser
Henlæggelse primo 210.000 180.000
Årets henlæggelse til jubilæum 30.000 30.000

240.000 210.000

EGENKAPITAL I ALT 26.657.122 27.418.109

Mellemregning, Alexandrastiftelsen 8.275.760 8.211.611
Mellemregning, Uddannelsesfonden 566.561 723.401
Anden gæld 56.459 66.876

GÆLD 8.898.780 9.001.888

PASSIVER 35.555.902 36.419.997

Note 1 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)
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Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Note 1 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Overfor Ågrunden Køge A/S er der stillet følgende:

Realkredit pantebrev i ejendom, nominelt 33.031.000

Regnskabsmæssig værdi af ejendom 51.809.261

Ejerpanteprev 708.000

Regnskabsmæssig værdi af ejendom 46.429.387

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der afgivet følgende sikkerheder:

Til sikkerhed for gæld til E/F Å-grunden er der afgivet følgende sikkerheder:

Prorata selvskyldnerkaution for alt mellemværende. Det økonomiske mellemværende pr. 31. 
december 2021 andrager 0 kr.



13Alexandrastiftelsen 

Resultatopgørelse for året 2021 2021 2020
kr. kr.

Drift af ejendom
Lejeindtægt 588.554 595.042
Indbetalt vedr. Grundejernes Investeringsfond fra lejere 80.038 81.209
Overskudsandel modtaget fra varelotteri 48.169 23.839

716.761 700.090

Hensættelse til uddeling, varelotteriet 32.175 106.025
Uddeling mv., varelotteriet 15.994 0
Overførelse Grundejernes Investeringsfond 82.213 158.518
Administrationsvederlag 60.000 50.000
Renovation, vand, miljøafgift 88.659 84.112
Egen andel af varelotteri, netto 13.789 7.193
Elforbrug 8.864 9.157
Forsikringer 26.252 18.674
Renholdelse m.v. 83.496 85.110
Ejendommens andel af varme/målerpasning 30.978 15.955
Vedligeholdelse af ejendom 147.834 65.892
Annoncer (ledige lejemål) 3.507 3.319
Istandsættelse af lejligheder 160.821 0
Diverse omkostninger 1.297 1.696

755.879 605.651

Resultat før renter, skat og værdiregulering -39.118 94.439

Værdiregulering, grunde og bygninger 139.042 249.563

Resultat før renter og skat 99.924 344.002

Renteindtægt, KBHF -164.149 0
Renter, prioritetsgæld 147.945 196.855
Bankrenter 1.783 3.498
Låneomkostninger 53.471 0

39.050 200.353

Resultat før skat 60.874 143.649

Skat 0 0

Årets resultat 60.874 143.649

Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)



14Alexandrastiftelsen 

Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Balance pr. 31/12 2021 2021 2020
kr. kr.

Aktiver 
Indestående i bank 212.087 605.383
Investeringsejendomme (note 1) 5.379.874 5.240.832
Tilgodehavende hos GI 457.260 373.373
Uafsluttet varmeregnskab 4.148 0
Mellemregning KBHF 8.275.760 8.211.611

AKTIVER 14.329.129 14.431.199

Egenkapital 
Saldo primo 5.467.203 5.323.554
Årets resultat 60.874 143.649

EGENKAPITAL 5.528.077 5.467.203

Hensættelser
Hensat vedrørende GI 457.260 373.373

HENSÆTTELSER I ALT 457.260 373.373

Passiver 
Lejernes deposita 284.777 335.808
Uafsluttet varmeregnskab 0 38.413
Hensat uddelinger vedr. varelotteriet 138.200 106.025
Skyldig GI 82.213 80.263
Prioritetsgæld 7.838.602 8.030.114

GÆLD 8.343.792 8.590.623

PASSIVER 14.329.129 14.431.199

Eventualforpligtelser

Grundejernes Investeringsfond

Indestående i Grundejernes Investeringsfond 375.047

Beløbet er indregnet under posten "andre tilgodehavender" under anlægsaktiver. Beløbet kan 
dog ikke frit disponeres, hvorfor der er indregnet en tilsvarende forpligtelser under 
"hensættelser".

Ydermere kan de indbetalte midler først anvendes efter foreningen selv har forestået godkendt 
forbedringer og vedligeholdelsesarbejde i henhold til §18 forpligtelsen, hvilket pr. 31. december 
2021 andrager tdkk 467.



15Å-Grunden

Resultatopgørelse for året 2021 2021 2020
kr. kr.

Drift af ejendom
Lejeindtægt 1.811.011 307.373

1.811.011 307.373

Administrationsvederlag 60.000 25.000
Ejendomsskat 12.342 12.000
Fællesudgifter 293.380 60.000
Vedligeholdelse af ejendom 74.643 3.317
Annoncer (ledige lejemål) 0 10.750
Advokat 1.099 0
Gebyrer mv. 425 0

441.889 111.067

Resultat før renter, skat og værdiregulering 1.369.122 196.306

Værdiregulering, grunde og bygninger -1.473.728 837.237

Resultat før renter og skat -104.606 1.033.543

Renter, prioritetsgæld 388.880 315.068
Bankrenter 46.747 8.862
Renter, KBHF 541.385 0
Garantiprovision 0 105.451
Låneomkostninger 0 204.980

977.012 634.361

Resultat før skat -1.081.618 399.182

Skat 0 0

Årets resultat -1.081.618 399.182

Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)
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Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Balance pr. 31/12 2021 2021 2020
kr. kr.

Aktiver 
Indestående i bank 608.661 8.542.811
Investeringsejendomme (note 1) 46.429.387 47.986.678

AKTIVER 47.038.048 56.529.489

Egenkapital 
Saldo primo 399.182 0
Årets resultat -1.081.618 399.182

EGENKAPITAL -682.436 399.182

Passiver 
Lejernes deposita 1.086.762 660.114
Uafsluttet varmeregnskab 49.400 16.300
Uafsluttet vandregnskab 10.800 8.200
Mellemregning KBHF 22.864.696 28.965.069
Skyldig købesum 0 2.000.000
Kreditorer 60.000 72.000
Prioritetsgæld 23.648.826 24.408.624

GÆLD 47.720.484 56.130.307

PASSIVER 47.038.048 56.529.489
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Resultatopgørelse for året 2021 2021 2020
kr. kr.

Indtægter
Renter m.v. 0 0
Kursregulering værdipapirer 0 0

0 0
Omkostninger 
Advokat 14.375 0
Rente 5.261 0

Årets resultat før legatuddeling -19.636 0

Legatuddeling 225.000 0

Årets resultat -244.636 0

Balance pr. 31/12 2020

Aktiver 
Mellemregning KBHF 566.561 723.401

AKTIVER 566.561 723.401

Passiver 

Fondskapital
Stamkapital primo 717.866 717.866
Overført resultat primo 5.535 5.535
Årets resultat -244.636 0

EGENKAPITAL 478.765 723.401

Skyldig uddeling 87.796 0

PASSIVER 566.561 723.401

Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)
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Note 1 - Investeringsejendomme

Forudsætninger ved opgørelse af dagsværdi af investeringsejendomme

2021 2020 2021 2020
kr. kr. kr. kr.

Dagsværdi af investeringsejendomme udgør 5.379.874 5.240.832 46.429.387 47.986.678
Forventet tomgangsleje i pct. af lejeindtægter 0 0 0 0
Vedligeholdelsesomkostninger i pct. af 
lejeindtægter 15 14 1 0
Administrationsomkostninger i pct. af 
lejeindtægter 10 8 3 1
Afkastsats 4,75 5,00 3,75 3,75

Følsomhed ved opgørelse af dagsværdi af investeringsejendomme

Dagsværdi og ændring heri ved ændring i 
afkastkrav: Værdi Ændring Værdi Ændring

Afkastkrav/ændring i afkastkrav 4,50% -0,25% 3,50% -0,25%
Dagsværdi/ændring i dagsværdi 5.678.756 298.882 49.745.771 3.316.384

Afkastkrav/ændring i afkastkrav 5,00% 0,25% 4,00% 0,25%
Dagsværdi/ændring i dagsværdi 5.110.880 -268.994 43.527.550 -2.901.837

Vestergade Å-Grunden

Noter investeringsejendomme

Køge Borger- og Haandværkerforening (KBHF)

Investeringsejendomme måles til dagsværdi. Dagsværdien er opgjort ved anvendelse af 
anerkendte værdiansættelsesteknikker.

Vestergade Å-Grunden

Ved opgørelse af dagsværdi pr. 31. december 2021 er der anvendt et afkastkrav på 4,75% for 
Vestergade og 3,75% for Å-Grunden.

Ændringer i skøn over afkastkrav for investeringsejendomme vil påvirke den indregnede værdi af 
investeringsejendomme i balancen samt værdireguleringen i resultatopgørelsen.




