
Buskevejs Grundejerforening
Resultatopgørelse for tiden 

1. april 2016 - 31. marts 2017
Regnskab Budget Budget
2016/17 2016/17 2017/18

Indtægter
Kontingenter 57,500 57,500 57,500
Gebyr fra ejendomsmægler 1,500 0 0
Renter fra giro og bank 0 0 0
Sommerfest 13,895 0 0
Fastelavn 720 0 0
Indtægter i alt 73,615 57,500 57,500
Udgifter
Vejafgift og renholdelse ved legeplads 1,821 2,400 2,000
Forsikring 3,026 3,050 3,050
Container, 6 gange 16,644 9,000 15,000
Legepladsdage 5,894 6,000 4,000
Vedligeholdelse af legeplads 1,800 2,000 2,000
Udskiftning af rammer ved gyngerne 0 8,000 8,000
Vejender og græsslåning på legeplads 10,251 18,000 17,000
Flytning eller udskftning af vejtræer 0 15,000 6,750
Gebyrer Bank 300 400 300
Juletræ og lyskæde 0 800 800
Fastelavnsfest 1,921 1,500 1,500
Halloween 0 1,500 0
Sommerfest 27,533 15,000 0
Kontorhold inkl. hjemmeside 258 700 700
Årlig bestyrelsessammenkomst 3,000 3,000 3,000
Generalforsamling 1,240 300 300
Udgifter i alt 73,688 86,650 64,400
Årets resultat -73 -29,150 -6,900

Balance pr. 31. marts 2017
Aktiver
Bankbeholdning 47,528 42,497 66,488
Kontingent tilgode 4,000 0 0
Kontantbeholdning 1,677 0 0
Tilgode sommerfest 2,488 0 0
Tilgode, mobilepay indbetalinger 24,120 0 0
Aktiver i alt 79,813 42,497 66,488

Passiver
Skyldige udlæg 5,605 0 0
Skyldig Dandomain 220 0 0
Forudbetalt kontingent 500
Passiver i alt 6,325 0 0

Egenkapital
Saldo 1. april 2016 73,561 73,561 73,388
Årets resultat -73 -29,150 -6,900
Saldo 31. marts 2017 73,488 42,497 66,488
Passiver i alt 79,813 42,497 66,488



Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskab for perioden l.april 2016 -  31. marts 2017 for Buskevejs Grundejerforening. 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabspraksis.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultat af foreningens aktiviteter 
for perioden.

Foreningen har i løbet af regnskabsåret 2016/17 modtaget en del af foreningens indtægter via kassererens 
MobilePay, tilknyttet dennes personlige bankkonto. Herved opstod utilsigtet et tilgodehavende hos foreningens 
kasserer, som pr. 31. marts 2017 udgjorde kr. 24.120. Beløbet blev overført til foreningen den 31. maj 2017. 
Bestyrelsen vil ved tilrettelæggelsen af de fremtidige forretningsgange sikre, at der ikke mere kan opstå 
tilgodehavender hos medlemmerne af bestyrelsen.



Buskevejs Grundejerforening

Revisionspåtegning afgivet af foreningens medlemsvalgte revisorer

Vi har revideret årsregnskabet for perioden 1. april 2016 -  31. marts 2017, omfattende ledelsespåtegning, 
resultatopgørelse og balance. Revisionen har ikke omfattet budgetterne.
Årsregnskabet udviser et resultat på kr. -73 og en egenkapital pr. 31. marts 2017 på kr. 73.488. Årsregnskabet 
aflægges efter god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for at aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultat af foreningens aktiviteter for perioden.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god revisionsskik for medlemsvalgte revisorer i 
grundejerforeninger. Revisionen er udført med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet 
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Det er vores opfattelse at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et revisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. marts 2017, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 i 
overensstemmelse med god regnskabsskik.

Supplerende oplysninger
Foreningen har i løbet af regnskabsåret modtaget en del af foreningens indtægter via kassererens personlige 
MobilePay, tilknyttet dennes bankkonto. Herved opstod et tilgodehavende hos foreningens kasserer, som pr. 31. 
marts 2017 udgjorde kr. 24.120. Beløbet blev overført til foreningen den 31. maj 2017.
Vi har i forbindelse med vores revision påpeget overfor bestyrelsen, at foreningens forretningsgange bør sikre, at 
der til enhver tid er en klar adskillelse mellem foreningens midler og bestyrelsesmedlemmers midler og således 
at der ikke opstår tilgodehavender hos bestyrelsesmedlemmør. Der henvises til ledelsespåtegningen, hvoraf det 
fremgår, at bestyrelsen ved tilrettelæggelsen af de fren)tid^p^o]freJ;ningsgange vil sikre, at der ikke mere kan 
opstå tilgodehavender hos medlemmerne af bestyrjels^

Sorgenfri den, 13. juni 2017

. V AjU.Svend Duelund Jensen


