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Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Ejerforeningen Club Diana.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og
dansk regnskabspraksis for ejerforeninger.

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

Vi kan efter vores bedste overbevisning bekræfte følgende forhold:

· Samtlige aktiver, der tilhører foreningen, er indregnet i balancen. Disse er til stede og er
forsvarligt værdiansat.

· Foreningens aktiver er ikke pantsat, behæftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det i
årsregnskabet anførte.

· Samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der påhviler foreningen, er forsvarligt
opgjort og indregnet eller oplyst i årsregnskabet.

· Der er ikke verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager m.v. ud over de i
årsregnskabet anførte.

· Foreningen har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at foreningens aktiver og hele foreningen
skønnes rimeligt forsikringsdækket i skadessituationer.

· At der ikke indtil underskriftstidspunktet er afdækket besvigelser eller formodning om
besvigelser mod foreningen.

· Der er ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold
eller opstået tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens
indtjening eller finansielle stilling.

· Foreningens kapitalberedskab anses for tilstrækkeligt til dækning af foreningens fortsatte drift i
det kommende regnskabsår 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nærum, den 6. februar 2020

Bestyrelse

Thomas Keller Carsten Richter Jensen Betty Søgaard
Formand Kasserer

Jens Peder Sørensen Ulla Harager
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i Ejerforeningen Club Diana

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Club Diana for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.
Årsregnskabet udarbejdes i overenstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk
regnskabspraksis for foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2019 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk
regnskabspraksis for foreninger.

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 revi-
sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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 henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi skal henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde
regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet
formål.

Bestyelsens og administrators ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-
ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

2



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 fejlinforma-
tion, 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 Dan-
mark, 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 en-
keltvis 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af selskabets 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, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

København, den 6. februar 2020

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41

John Mikkelsen
statsautoriseret revisor
mne26748
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Ejerforeningsoplysninger

Selskabet Ejerforeningen Club Diana
Villa Diana, Via Nemorense 4
I-0040 Nemi, Italien

Hjemmeside: www.villadiana.dk

CVR-nr.: 33 98 79 19
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Thomas Keller, Formand
Carsten Richter Jensen, Kasserer
Betty Søgaard
Jens Peder Sørensen
Ulla Harager

Revision Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
1264 København K
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2019 2018
Note kr. kr.

Indtægter
Kontigenter, ejerafgifter 969.250 974.760
Ekstra ordinære indtægter 48.764 34.334

1.018.014 1.009.094

Udgifter
Forsikring -13.631 -14.368
Skatter og afgifter -36.812 -57.275
Kontorudgifter, porto og gebyrer -12.122 -6.818
Internet og edb -5.746 -8.263
Rejser -38.954 -28.454
Administration, Danmark -29.128 -18.750
Administration, Italien -536 -7.150
Revisor -13.000 -11.625
Udgifter ved generalforsamling og bestyrelse -14.099 -10.000
El, vand og gas -76.653 -72.299
Restauration, repræsentation -3.107 -2.777
Advokat -210.377

-454.165
-144.755
-382.534

Serviceaftale
Rengøring og linnedvask -133.749 -134.047
Tilsyn (vicevært) -107.855 -147.207
Hovedrengøring -7.179

248.783
-8.684

-289.938

Anskaffelser
Anskaffelser og vedligeholdelse -35.400

-35.400
-16.520
-16.520

Reperationer og vedligeholdelse
Udvendig vedligeholdelse -113.003 -303.915
Indvendig vedligeholdelse
Afskrivninger

-71.654
-18.424

-115.436
0

-203.081 -419.351

Udgifter i alt
Årets resultat

-941.429
76.585

-1.108.343
-99.249
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Balance 31. december

2019 2018
Note kr. kr.

Anlægsaktiver

1 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 110.713 0
Materielle anlægsaktiver i alt 110.713 0

Anlægsaktiver i alt 110.713 0

Aktiver
Kommanditandel i Villa Diana S.A 19.000 19.000
Timesharerettigheder 36.000 36.000
Konto, Nykredit 49.750 44.123
Konto, Unicredit 14.391 11.934
Konto, Martellucci 0 40.527

Aktiver i alt 229.854 151.584

Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 181.677 181.677
Overført resultat -22.577 -99.249

159.100 82.428

Leverandører af varer og tjenesteydelser 40.294 0
Skyldig revision 12.000 11.000
Periodeafgrænsningsposter 18.460 58.156

70.754 69.156

Passiver i alt 229.854 151.584

2 Eventualposter
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Egenkapitalopgørelse

Virksomhedska-
pital

Overført resul-
tat I alt

kr. kr. kr.

Egenkapital 1. januar 2019 181.677 -99.249 82.428
Årets overførte overskud eller underskud 0 76.672 76.672

181.677 -22.577 159.100
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Noter

31/12 2019 31/12 2018
kr. kr.

1. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 2019 0 0
Tilgang i årets løb 129.137 0

Kostpris 31. december 2019 129.137 0

Årets afskrivninger -18.424 0

Af- og nedskrivninger 31. december 2019 -18.424 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 110.713 0

2. Eventualposter
Eventualforpligtelser

Club Diana er involveret i en retssag på foranledning af Raniero Bernardini, forpagter af
Restauranten Il Ramo d'Oro i underetagen af Villa Diana.

Retssagen er på underskriftstidspunktet uafklaret, ligesom beløbsstørrelsen på eventuelt tab af
retssagen er ukendt.

Timesharerettigheder

Club Diana har i 2017 overtaget 10 lejlighedsuger fra Dancenter. Der er i forlængelse heraf
modtaget kr. 100.000 i kontingentindbetaling for de 3 år. Indbetalingen fremgår under
periodeafgrænsningsposter og vil blive indtægtsført over den treårige periode.

Lejlighedsugerne forsøges så vidt muligt solgt inden for den treårige periode, såfremt dette ikke
lykkes, vil det være foreningen, som skal afholde udgifterne på de resterende lejlighedsuger.

Der er aktuelt tale om 8 tilbageværende lejlighedsuger med følgende lejlighedsnumre: 150, 151, 250,
251, 350, 450, 650 og 751.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ejerforeningen Club Diana for 2019 er aflagt i overenstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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

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

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

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

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 eventuel-
le afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt
beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finan-
siel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs.
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtel-
sens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtæg-
ter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Indtægter og omkostninger
Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af-
skrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Grunde og bygninger opskrives på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Net-
toopskrivninger ved dagsværdiregulering indregnes direkte på egenkapitalen efter fradrag af udskudt skat
og bindes på en særlig reserve for opskrivning. Nettonedskrivninger ved dagsværdireguleringer indregnes i
resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger til dagsværdi og med fradrag af eventuel
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelses-
tidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskriv-
ningen.

Tilbageførsel af tidligere foretagne opskrivninger og indregnede udskudte skatter vedrørende opskrivninger
indregnes direkte i selskabets egenkapital.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskriv-
ninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Af-
skrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatop-
gørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underle-
verandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen
af det enkelte aktiv.

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af
dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes lea-
singaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt
leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens
rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel lea-
sing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede for-
pligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dat
tervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over
det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholds-
vis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end
den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien op
gøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-gruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Andre investeringsaktiver
Andre investeringsaktiver omfatter andre investeringer og måles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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