
Grundejerforeningen

Egebjerggård, 4. etape

Årsrapport for perioden

1. januar 2015 - 31. december 2015



Ledelsespåtegning

Ballerup, den 7. marts 2016

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. -25.810.

formand                                        næstformand
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Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for
vores konklusion.

Revisors ansvar:
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig
fejlinformationen.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt
den samlede præsentation af årsregnskabet.

Til medlemmerne i Grundejerforeningen:
Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. Etape for regnskabsåret
2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen:
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav

ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører

revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
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Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for grundejerforeninger det
godkendte resultatbudget for 2015. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til
resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver,
passiver, og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af ejerforeningens
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2015. 

registreret revisor

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Konklusion:

Den uafhængige revisors påtegning - forsat

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen:

CVR-nr. 35 38 36 46

Søbborg, den 7. marts 2016
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 2015 for 2014 for 2015

120.000 120.000 120.000
400 579 500

120.400 120.579 120.500

Direkte omkostninger:

62.755 62.153 63.000
8.306 2.370 2.000
1.842 1.775 2.000

16.869 16.856 17.000
43.744 0 40.000

0 0 7.500
0 0 5.000

8.705 8.572 9.000
142.221 91.726 145.500

Administrationsomkostninger:
404 492 500

5.000 5.000 5.000
1.555 1.062 300

14.000 12.650 13.000
1.750 3.750 0

-18.720 19.542 0
3.989 42.496 18.800

146.210 134.222 164.300

-25.810 -13.643 -43.800

25.000 0 25.000

-50.810 -13.643 -68.800

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...................

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
2015 2014

130.733
-110.435

20.298
-17.938

2.360
120.000

-116.801 5.559 93.751
250.423 170.327
255.982 264.078

Hensættelse til tab...........................................................

Aktiver

Balance

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

Indgået i 2015 vedr. tidligere års kontingenter..............
Resttilgodehavender vedr. 2008 - 2013..........................

Indgået i 2015 vedr. 2015-kontingenter ........................

Tilgodehavender vedr. kontingenter:

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

Tilgodehavende pr. 1. januar 2015.................................

Opkrævede kontingenter for 2015..................................
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31/12 31/12
2015 2014

Egenkapital:
Hensættelse til anlæg af fitnessredskaber:

0 0
25.000 0
25.000 0

226.915 240.558
-50.810 -13.643
176.105 226.915

201.105 226.915

Gæld:

31.377
7.500

14.000 52.877 35.013

2.000 2.150
54.877 37.163

255.982 264.078

Note vedr. tilgodehavende kontingenter:
Af tilgodehavende kontingenter pr. 31. december 2015, kr. 20.298 (ekskl. hensættelse til tab) er i
2015 indbetalt kr. 0, således at der er et tilbageværende tilgodehavende på kr. 20.298 (ekskl.
hensættelse til tab). Hensættelse til tab omfatter tilgodehavende kontingenter for årene 2008-2012,
som endnu ikke er indbetalt, og udgør kr. 17.938.

Saldo pr. 1. januar 2015.............................................................................
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 2015.................................................................................

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