
Tagprojekt Budget 2017/2018 Projekt afsluttet Ændring

Indtægter 8.786.335 9.992.215 1.205.880

Driftsudgifter -5.913.700 -5.972.833 -59.133

Afskrivninger -20.000 -20.000 0

Resultat før renter og afdrag 2.852.635 3.999.382 1.146.747

Renter

Nuværende lån -650.000 -650.000 0

Renter ny lån 2,5 % 0 -311.903

Renter i alt -650.000 -961.903 -311.903

Resultat efter renter 2.202.635 3.037.479 834.844

0

Afdrag 

Nuværende lån -1.580.000 -1.580.000 0

Afdrag nyt lån 2,5 % 0 0 0

Afdrag i alt -1.580.000 -1.580.000 0

Likviditetsresultat 622.635 1.457.479 834.844

Stigstreng projekt

Renter nyt lån 2,5 % -341.000 -341.000

Afdrag nyt lån 2,5 % 0 0

Likviditetsresultat inkl. Stigstrenge 1.116.479 493.844

Før byggesag Gæld i alt

Egenkapital 30-06-2017 234.869.517 37.700.000

Andelsindskud 2.858.000

Andelskrone 82 2.678

Andelsværdi efter projekt

Egenkapital alt andet lige 234.869.517

Byggesagsomkostninger -52.186.000

Salg af andele 42.124.600

Byggesagens påvirkning af formuen -10.061.400

Stigning i ejendomsværdien 56.450.000

Tilbageført hensættelse til taget 14.569.214

Ny korrigeret egenkapital efter sag 295.827.331

Andelsindskud 2.858.000

Nyt indskud 463.800 Gæld i alt

Nyt samlet indskud (a/b) 3.321.800 47.761.400

Mulig andelskrone efter byggesag 89,06 2.916

Gæld pr. andelskvm.

A/B Enghave Park 
Tagprojekt

Driftsøkonomi

Balance

Gæld pr. andelskvm.

Forudsætninger, Grundprojekt

- Der er taget udgangspunkt i arkitekt Finn Sanders udfærdigede budgetramme for udskiftning af tag og etablering af 

taglejligheder.

- Der er i Grundprojekt afsat kr. 2.000.000,- i reserver

- Indtægter og udgifter er reguleret .

Nedenfor valuars forudsætining og vurdering af ejendommens merværdi efter etablering af taglejligheder.

"Ejendommen udvides med ca. 2.300kvm andelsboliger, som leveres med rå rum dog således at alle faste installationer er 

lavet såsom el, vand, afløb, vådrumsmembran og køberne selv installerer køkken, samt fliser og inventar i bad"

Nuværende vurdering er kr. 289.000.000,- og gennemførsel af tagprojekt vil medføre værdistigning på kr. 56.450.000.



Tagprojekt Budget 2017/2018 Projekt afsluttet Ændring

Indtægter 8.786.335 9.992.215 1.205.880

Driftsudgifter -5.913.700 -5.972.833 -59.133

Afskrivninger -20.000 -20.000 0

Resultat før renter og afdrag 2.852.635 3.937.887 1.085.252

Renter

Nuværende lån -650.000 -650.000 0

Renter nyt lån 2,0 % 0 -209.596

Renter i alt -650.000 -859.596 -209.596

Resultat efter renter 2.202.635 3.078.291 875.656

0

Afdrag 

Nuværende lån -1.580.000 -1.580.000 0

Afdrag nyt lån 2,0 % 0 0 0

Afdrag i alt -1.580.000 -1.580.000 0

Likviditetsresultat 622.635 1.498.291 875.656

Stigstreng projekt

Renter nyt lån 2,0 % -286.000 -286.000

Afdrag nyt lån 2,0 % 0 0

Likviditetsresultat inkl. Stigstrenge 1.212.291 589.656

Før byggesag Gæld i alt

Egenkapital 30-06-2016 234.869.517 37.700.000

Andelsindskud 2.858.000

Andelskrone 82 2.678

Andelsværdi efter projekt

Egenkapital alt andet lige 234.869.517

Byggesagsomkostninger -50.186.000

Salg af andele 42.124.600

Byggesagens påvirkning af formuen -8.061.400

Stigning i ejendomsværdien 56.450.000

Tilbageført hensættelse til taget 14.569.214

Ny korrigeret egenkapital efter sag 297.827.331

Andelsindskud 2.858.000

Nyt indskud 463.800 Gæld i alt

Nyt samlet indskud (a/b) 3.321.800 45.761.400

Mulig andelskrone efter byggesag 89,66 2.828

Gæld pr. andelskvm.

A/B Enghave Park 
Tagprojekt

Driftsøkonomi

Balance

Gæld pr. andelskvm.

Best case

- Der er taget udgangspunkt i arkitekt Finn Sanders udfærdigede budgetramme for udskiftning af tag og etablering af 

taglejligheder.

- Tag og lejligheder kan etableres uden at gøre brug af de i grundprojektet afsatte reserver  i alt  kr. 2.000.000,-.

- Indtægter og udgifter er reguleret .

Nedenfor valuars forudsætining og vurdering af ejendommens merværdi efter etablering af taglejligheder.

"Ejendommen udvides med ca. 2.300kvm andelsboliger, som leveres med rå rum dog således at alle faste installationer er 

lavet såsom el, vand, afløb, vådrumsmembran og køberne selv installerer køkken, samt fliser og inventar i bad"

Nuværende vurdering er kr. 289.000.000,- og gennemførsel af tagprojekt vil medføre værdistigning på kr. 56.450.000.



Tagprojekt Budget 2017/2018 Projekt afsluttet Ændring

Indtægter 8.786.335 9.992.215 1.205.880

Driftsudgifter -5.913.700 -5.972.833 -59.133

Afskrivninger -20.000 -20.000 0

Resultat før renter og afdrag 2.852.635 3.999.382 1.146.747

Renter

Nuværende lån -650.000 -650.000 0

Renter nyt lån 3,0 % 0 -506.210

Renter i alt -650.000 -1.156.210 -506.210

Resultat efter renter 2.202.635 2.843.172 640.537

0

Afdrag 

Nuværende lån -1.580.000 -1.580.000 0

Afdrag nyt lån 3,0 % 0 0 0

Afdrag i alt -1.580.000 -1.580.000 0

Likviditetsresultat 622.635 1.263.172 640.537

Stigstreng projekt

Renter nyt lån 3,0 % -396.000 -396.000

Afdrag nyt lån 3,0 % 0 0

Likviditetsresultat inkl. Stigstrenge 867.172 244.537

Før byggesag Gæld i alt

Egenkapital 30-06-2016 234.869.517 37.700.000

Andelsindskud 2.858.000

Andelskrone 82 2.678

Andelsværdi efter projekt

Egenkapital alt andet lige 234.869.517

Byggesagsomkostninger -56.186.000

Salg af andele 42.124.600

Byggesagens påvirkning af formuen -14.061.400

Stigning i ejendomsværdien 56.450.000

Tilbageført hensættelse til taget 14.569.214

Ny korrigeret egenkapital efter sag 291.827.331

Andelsindskud 2.858.000

Nyt indskud 463.800 Gæld i alt

Nyt samlet indskud (a/b) 3.321.800 51.761.400

Mulig andelskrone efter byggesag 87,85 3.160

Gæld pr. andelskvm.

A/B Enghave Park 
Tagprojekt

Driftsøkonomi

Balance

Gæld pr. andelskvm.

Worst case

- Der er taget udgangspunkt i arkitekt Finn Sanders udfærdigede budgetramme for udskiftning af tag og etablering af 

taglejligheder.

- Tag og lejligheder etableres ved at gøre brug af de i grundprojektet afsatte reserver  i alt  på kr. 2.000.000,- med 

brug af yderligere reserver på kr. 4.000.000,- (Således afsat i alt kr. 6.000.000,- i reserver).

- Indtægter og udgifter er reguleret .

Nedenfor valuars forudsætining og vurdering af ejendommens merværdi efter etablering af taglejligheder

"Ejendommen udvides med ca. 2.300kvm andelsboliger, som leveres med rå rum dog således at alle faste installationer er 

lavet såsom el, vand, afløb, vådrumsmembran og køberne selv installerer køkken, samt fliser og inventar i bad"

Nuværende vurdering er kr. 289.000.000,- og gennemførsel af tagprojekt vil medføre værdistigning på kr. 56.450.000.



Tagprojekt Budget 2017/2018 Projekt afsluttet Ændring

Indtægter 8.786.335 8.786.335 0

Driftsudgifter -5.913.700 -5.913.700 0

Afskrivninger -20.000 -20.000 0

Resultat før renter og afdrag 2.852.635 2.852.635 0

Renter

Nuværende lån -650.000 -650.000 0

Renter ny lån 2,5 % 0 -455.000 -455.000

-650.000 -1.105.000 -455.000

Reslultat efter renter 2.202.635 1.747.635 -455.000

0

Afskrivninger

Resultat før renter og afdrag -1.580.000 -1.580.000 0

Afdrag nyt lån 2,5 % 0 0 0

Afdrag i alt -1.580.000 -1.580.000 0

Nuværende lån 622.635 167.635 -455.000

Stigstreng projekt

Renter nyt lån 2,5 % -341.000 -341.000

Afdrag nyt lån 2,5 % 0 0

Likviditetsresultat inkl. Stigstrenge -173.365 -796.000

Tagprojekt u/ lejligheder og med stigstrenge


