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Årsrapport for perioden

1. januar 2016 - 31. december 2016



Ledelsespåtegning

Ballerup, den 2. marts 2017

Ole Andersen                             Sanne H. Christensen

Resultatet af grundejerforeningens drift i det forløbne regnskabsår samt den økonomiske stilling ved
regnskabsårets udgang fremgår af efterfølgende årsrapport.

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets slutning, der har indflydelse på
vurderingen af årsrapporten.

Årsrapporten udviser et resultat på kr. 33.929.

formand                                        næstformand
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver,
passiver, og den finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af ejerforeningens
aktiviteter for regnskabsåret 2016. 

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 foreningen 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 grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlig praksis det af bestyrelsen
godkendte resultatbudget for 2016. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til
resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

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

Til medlemmerne i Grundejerforeningen:

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. Etape for regnskabsåret
2016, der omfatter resultatopgørelse, balancer og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Konklusion
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

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.

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 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.

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

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

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 usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan

skabe betydelig tvivl om andelsboligforeningens 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.

registreret revisor

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR-nr. 35 38 36 46

Søborg, den 2. marts 2017
REVISIONSFIRMAET JAN KRISTENSEN

Jan Kristensen
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Indtægter:

Omkostninger:

Balance:
Likvide beholdninger og bankindestående medregnes til indestående pr. balancedatoen.

Tilgodehavender medregnes til de beløb, de forventes at ville indbringe.

Gæld optages med de beløb, der forventes at skulle afregnes.

Egenkapital:
Egenkapitalen er opdelt i en hensættelse til vedligeholdelse samt i øvrig egenkapital. 

Omkostninger er medregnet med de i årets løb afholdte omkostninger. 

Endvidere medregnes skyldige omkostninger, der vedrører regnskabsåret, men som betales
efterfølgende.

Kontingenter er medregnet med de for året opkrævede beløb. Øvrige indtægter er medregnet med de
i årets løb indgåede beløb.

Anvendt regnskabspraksis

Ved udarbejdelsen af foreningens årsrapport er anvendt de efterfølgende regnskabsprincipper, der er
uændret i forhold til tidligere år, medmindre andet er anført.
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Årsrapport Årsrapport Budget
for 2016 for 2015 for 2016

150.000 120.000 150.000
321 400 0

150.321 120.400 150.000

Direkte omkostninger:

62.620 62.755 63.000
2.750 8.306 3.000

0 1.842 3.000
16.994 16.869 17.000

0 43.744 45.000
0 0 7.500
0 0 5.000

8.841 8.706 9.000
91.205 142.222 152.500

Administrationsomkostninger:
400 404 500

5.000 5.000 5.000
1.562 1.554 500

513 328 0
750 0 0

14.000 14.000 15.000
-237 1.750 0

3.199 -19.048 0
25.187 3.988 21.000

116.392 146.210 173.500

33.929 -25.810 -23.500

25.000 25.000 25.000

8.929 -50.810 -48.500

Hjemmesider.......................................................................

Tilskud til boldbaner og udendørs legeredskaber.............

Hensættelse til anlæg af udendørs fitnessredskaber..........

Regulering af hensættelse til tab på tilgodehavender.......
Honorar til revisor, regulering vedr. tidl. år...................

Sponsorudgifter..................................................................

Elektricitet.......................................................................

Honorar til revisor ..........................................................

Administrationsomkostninger i alt ................................

Revision og regnskabsmæssig assistance:

Porto og gebyrer.................................................................

Lokaleleje, generalforsamling ...........................................

Forsikringer .......................................................................

Rensning af regnvandsbrønde............................................

Omkostninger i alt............................................................

Årets resultat før hensættelse..........................................

Årets resultat.....................................................................

Resultatopgørelse

Kontingenter ......................................................................

Direkte omkostninger i alt ..............................................

Renteindtægter ..................................................................

Elektricitet:

Andel af elektricitet, afd. 17-8 Egebjerghaven...............
Andel af elektricitet, Egebjerg Bygade...........................

Snerydning .........................................................................

Indtægter i alt....................................................................

Reparation og vedligeholdelse ..........................................

Vederlag, formand..............................................................
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31/12 31/12
2016 2015

24.281
14.225
38.506

-21.921
16.585

150.000
-127.475 39.110 5.559

282.444 250.423
321.554 255.982

Resttilgodehavender vedr. 2014-2015............................
Hensættelse til tab vedr. 2008-2013...............................

Aktiver

Balance

Bankindestående .......................................................................................

Tilbagebetalt i 2016 vedr. tidligere års kontingenter.....
Resttilgodehavender vedr. 2008 - 2015..........................

Indgået i 2016 vedr. 2016-kontingenter ........................

Tilgodehavender vedr. kontingenter:

Aktiver i alt...............................................................................................

Tilgodehavende pr. 1. januar 2016.................................

Opkrævede kontingenter for 2016..................................
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31/12 31/12
2016 2015

Egenkapital:
Hensættelse til anlæg af fitnessredskaber:

25.000 0
25.000 25.000
50.000 25.000

176.105 226.915
8.929 -50.810

185.034 176.105

235.034 201.105

Gæld:

62.620
7.500

14.000 84.120 52.877

2.400 2.000
86.520 54.877

321.554 255.982

Note vedr. tilgodehavende kontingenter:
Af tilgodehavende kontingenter pr. 31. december 2016 kr. 39.110 (efter modregning af
hensættelse til tab) er i 2017 indbetalt kr. 19.808, således at der er et tilbageværende
tilgodehavende på kr.19.302. Hensættelse til tab kr. 21.921 omfatter tilgodehavende kontingenter
for årene 2008-2013.

Saldo pr. 1. januar 2016.............................................................................
Årets hensættelser......................................................................................

Egenkapital i alt ......................................................................................

Årets resultat..............................................................................................

Passiver

Balance

Anden gæld:

Skyldig snerydning .........................................................

Skyldige omkostninger:
Skyldig el mv...................................................................

Passiver i alt .............................................................................................

Gæld i alt...................................................................................................
Skyldig el til Egebjerghaven .................................................................

Saldo pr. januar 2016.................................................................................

Skyldig, revisor................................................................
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