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Ejerforeningen

Ri

ngparken

6400 Sonderborg

1. Revision af

irsrapport for

20'18

l.l.lndledning
Som foreningens valgte revisor har vi foretaget den
irsrapporten for 2018.

i

vedtegterne foreskrevne revision af

1.2. Den udforte revision

Vi har stikprovevis gennemgdet bogforingen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange
inden for de regnskabsmessige omrdder i det omfang, som vi har anset for nadvendigt for
revisionen af irsregnskabet. Gennemgangen har primert haft til formdl at konstatere, om
foreningens registreringssystemer vedrorende regnskabsmassige transaktioner er

hensigtsmassigt tilrettelagt, samt om de interne kontrolforanstaltninger virker som forudsat. Under
denne gennemgang har vi ikke konstateret mangler, der har betydning for afleggelsen af
drsregnskabet.

Revisionen af drsregnskabet er udfart i overensstemmelse med god revisionsskik. Revisionen har
blandt andet omfattet en analyse af resultatopgorelsens poster og en sammenligning af
resultatopgorelsen med budgetter og tidligere irs resultatopgorelser. Ved gennemgangen af
balancen har vi overbevist os om de opforte aktivers tilhorsforhold til foreningen, om deres

tilstedeverelse samt om deres forsvarlige verdiansettelse. Vi har p6set, at de forpligtelser, der os
bekendt pAhviler foreningen, er rigtig udtrykt i Arsrapporten. Vi har endvidere pdset, at almindeligt
anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at Arsregnskabet giver et retvisende billede af
foreningens aktiver og passiver, dens okonomiske stilling samt resultat.

For revisionen som helhed gelder, at vi under revisionsarbejdet kun foretager serlige
undersogelser med henblik pd afdekning af besvigelser, sifremt vi stoder pA forhold, der giver
anledning til sAdanne undersogelser.
Den udforte revision har ikke givet anledning til bemerkninger.
1.3. Konklusion pi den udforte revision
Vi harforsynet irsregnskabetfor 2018 med en revisionspAtegning uden forbehold og supplerende
oplysninger.

Sarlige forhold vedrorende forretningsgange og kontrolmiljo
Der er ingen fuldstendige og klare funktionsadskillelser mellem bogholder og kasserer m.v. (idet
begge dele varetages af Svend Clausen), hvilket svakker en effektiv intern kontrol. Vi skal dog
tilfaie, at vi gennem vor revision ikke er stodt pi forhold, der kunne give anledning til nogen
mistanke om besvigelser.
2.

PA grund af det fitallige administrative personale er det vanskeligt at etablere effektive interne
kontroller, idet dette kraver personadskillelse i de administrative funktioner. Vi skal dog gare
opmerksom p6, at det revisionsmessigt ikke er betryggende, at udbetalings- og
bogholderifunktionen kan varetages af den samme person.
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Svend Clausen og Bente Reib hver

iser alene fuldmagt til bankkontiene iAndelskassen.

Vores revision har som falge af tilrettelaggelsen af foreningens forretningsgange og interne
kontroller i det vasentligste varet baseret pd gennemgang af foreningens afstemninger,
stikprovevis kontrol af udvalgte transaktioner samt analyser af regnskabsmessige data.
Bemarkningerne er derfor heller ikke fremsat for at bringe medarbejderens haderlighed i tvivl, men
alene fremsat ud fra principielle forhold, at misligheder kan finde sted med den foreliggende
forretningsgang - uden at s6danne misligheder nodvendigvis mitte blive opdaget ved den normale
revision.

Pd grund af foreningens storrelse opfordrer vi ikke ledelsen til at iverksette foranstaltninger, men
kun egenhandigt at fore opsyn pd dette omr6de.

Vi kunne ligeledes opfordre foreningens bestyrelse eller administrator til at alle udgifts bilag blev
attesteret af 2tra foreningen ligesom alle kontoudtog med fordel kunnetenkes attesteres af en fra
bestyrelsen eller administrator.
3. Kommentarer og supplerende oplysninger vedr. irsregnskabet
Konti n gent, kr. 7 30.224
Er afstemt til de 4 opkravninger (4.'182.556).

Administrationsudgifter kr. I 95.078
Der 9r i afholdte udgifter bl.a. indeholdt udgifter ejendomsforsikring, bestyrelsesudgifter og udgifter

til forbrugsregnskaber

m. m.

Lonninger, kr. 287.624 (indeholdt i administrative udgifter og reparation og vedligeholdetse)
Er afstemt til de indberettede oplysninger jfr. S 73 for 2018. Det skal bemerkes, at ejerforeningen
har ajourfort alle ansattelseskontrakter, sdledes at disse foreligger i underskrevet form tor alle
foreningens ansatte. Der er bAde lonninger til bestyrelsen samt ansat personale i ovrigt.
Udgifter generelt kr. 1.694.240
Der er i afholdte udgifter bla. indeholdt udgifter til energirenoveringsprojekt (fr sarskilt kontrakt)
som netto belober sig til kr. 1.096.159 og opstart af altan projekt pi kr. 186.616. Altan projektet
forventes fuldt igangsat i 2019.
Likvide beholdninger, kr. 382.959
Er afstemt til 6rsopgorelsen fra Danske Bank A/S og Andelskassen.
Betalt a'conto tilfjernvarmen, kr. 446.120
Bestir at 4 * opkrevninger for de 3 ejendomme.
Betalt a'conto til vand, kr.221.399.
Bestdr af 2* opkravninger for de 3 ejendomme.
Modtaget a'conto tilfjernvarme og vand fra beboerne i de 76 lejemil, kr. 758.200
Bestdr a modtagne indbetalinger fra beboerne i de 3 ejendommefor 12 mineder.

Gald til Andelskassen, kr.172.070
Er afstemt til drsopgorelsen fra Andelskassen.
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Gald til Energi renoveringsprojekt, kr. 1.122.g30
Er afstemt til ekstern underskrevet opgorelse. Er forrentet med 5,45o/o i rente.

4. Forsikringsforhold

pi at vi ikke indestdr for selskabets forsikringsforhold med hensyn til om
forsikringssummer m.v. er tilstrekkelige. Vi skal anbefale at foreningen tilstreber at afholde et drligt
msde med dets forsikringsselskab, siledes at selskabets foisikringer gennemgis. Speci6t
dekningen vedrsrende udvidet rorskade bor undersoges.
Vi gar opmerksom

5.

Ansattelseskontrakter

Yi gar for god ordens skyld opmerksom p6, at vor revision ikke omfatter ansettelseskontrakternes
fuldstendighed.
6. Bogforing og opbevaring af regnskabsmateriale

Vi har i forbindelse med tilrettelaggelsen og udforelsen af revisionen undersogt om selskabet
overholder bogforingsloven, herunder lovgivningen om opbevaring af regnskabsmateriale. Det er
vor opfattelse, at selskabet pi alle vasentlige omrider opfylder bogforingslovgivningen.
7. lkke- korrigerende forhold

I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere ledelsen om forhold, som ikke er
korrigeret i irsrapporten, fordi direktionen vurderer dem varende uvasentlige bide enkeltvis og
sammenlagt for 6rsrapporten som helhed.
Denne oplysning skal gives for at sikre, at ledelsen er orienteret om og kan tilslutte sig de af

direktionen foretag ne vurderinger.

Der er ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i den foreliggende drsrapport.
8. Ledelsens regnskabserktaring
I forbindelse med revisionen af 6rsrapporten har vi fra den daglige ledelse indhentet bekraftelse af
regnskabets fuldstendighed, oplysninger om pantsatninger og sikkerhedsstillelser, kaution- og
garantistillelser mv,, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare
omrider.
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9. Revisionens erklaring iforbindelse med irsrapporten for 20f 8
I henhold til bekendtgarelse om revisorers afgivelse af erklaringer m.v. skal vi erklare:
at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og
at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Sonderborg, den 29. april2019
Revisionscentret Sonderborg
Godkendt Revisionsaktieselskab

Claus Kindberg CMA
Registreret revisor
mne17.021

Revisionsprotokollat omhandlende side
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Preben Bruhn-Jenseff
Kasserer / medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlem
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Marius Danielsen
Administrator

Ejerforeningen Ringparken
6400 Sonderborg

Ledelsens regnskabserklaring
Som henholdsvis formand og kasserer (medlem af bestyrelsen) i Ejerforeningen Ringparken, skal
vi, i tilknytning til revision udfort af Revisionscentret Sonderborg Godkendt Revisionsaktieselskab,
efter gennemgang af Arsrapporten for 2018 tor Ejerforeningen Ringparken efter vor bedste
overbevisning erklere:

.
o

at samtlige forretningshendelser er registreret i ejerforeningens bogholderi og rigtigt udtrykt i
resultatopgorelsen og balancen samt at balancen indeholder samtlige ejerforeningens
aktiver og forpligtelser,

8t atle indregnede aktiver og forpligtelser i Arsregnskabet er til stede og ikke indregnet med

stsrre belsb end de forventes at kunne udnyttes eller realiseres til, herunder bl.a. at
indregnede debitorer mindst svarer til det belob der forventes indgiet,

. at ingen aktiver er behaftet med ejendomsforbehold og at der ikke er foretaget
pantsatninger eller sikkerhedsstillelser ud over det i drsregnskabet navnte,

.
o
o
.

at ejerforeningen ikke har indgdet veksel-, kautions-, garanti-, pensions- eller lignende
forpligtelser samt finansielle kontrakter, der ikke fremgdr af irsregnskabet, dog bortset fra
normal forretn ingsgaranti for udfsrt arbejde og leverede va rer,
8t ejerforeningen ikke er part i lsbende retssager eller har ikke opflTldte myndighedspdbud
eller krav af vasentlig betydning for fonden udover hvad der fremgdr af drsregnskabet,
at ejerforeningen har overholdt afgifts- og momslovgivningen,

at ejerforeningen efter kassererens opfattelse har overholdt alle love og bekendtgorelser,
aftaler og kontrakter m.v., hvorom eventuelle overtradelser eller misligholdelser kunne fd
vesentlig indvirkning pi ejerforeningen og Arsregnskabet, og som der ikke er givet
oplysning om i Arsregnskabet,

o

at der efter regnskabsArets udlob ikke er indtruffet begivenheder af vasentlig betydning for
bedsmmelse af ejerforeningens finansielle stilling som ikke er indregnet i drsregnskabet eller
oplyst i ledelsespdtegningen,

o
.
o

at ledelsen har oplyst om ejerforeningens nertstAende parter og om alle forbindelser og
transaktioner med nartstdende parter,
at ingen medlem af bestyrelsen eller nert beslegtede hermed har lAn i ejerforeningen eller
har haft det i irets lob, ud over de i irsregnskabet anforte,

at der ikke drligt sammenlagt modtages kontantbetalinger for ydelser

pi t. kr. 50 eller

derover, fra samme fysiske person eller juridiske person i henhold til reglerne om hvidvask,

.
o

at den ikke er omfattet af personkredsen for politisk eksponerede personer (PEP),

?t ejerforeningens forsikringsdakning anses for tilstrakkelig efter ejerforenings forhold og
risikovurdering,

2

at bestyrelsen har vurderet ejerforeningens evne til at fortsette driften, og at bestyrelsen
ikke er bekendt med vesentlig usikkerhed vedrsrende begivenheder eller forhold der kan
medfore tvivl om ejerforeningens evne til at fortsette driften i mere end 12 mAneder fra
balancedagen, og som der ikke er taget hensyn til ved udarbejdelsen af drsregnskabet og

tilstrekkeligt oplyst i Arsregnskabet,

at alt regnskabsmateriale for indevarende 6r og de forrige 5 Ar er tilgengelige og opbevares
pi betryggende og forsvarlig mdde,

at vasentlige forudsetninger, m6le- og indregningsmetoder, anvendt regnskabspraksis og
regnskabsmassige skon er rimelige,
at bestyrelsen er bekendt med sit ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og
interne kontrolsystemer, tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at der
efter risikovurdering, den daglige ledelse bekendt, ikke er svagheder eller mangler i intern
kontrolmiljo og forretningsgange, som kunne have vasentlig indflydelse pA
regnskabsaflaggelsen, og som ikke er tilstrekkeligt oplyst i irsregnskabet,

at den bestyrelsen ikke er bekendt med uregelmessigheder, besvigelser eller formodede
besvigelser og fejlinformation, som ikke er oplyst til revisor, herunder ogsd oplysning om
hvor uregelmassigheder, besvigelser og fejlinformation kunne have vesentlig indftydelse pd
6rsregnskabet,

at bestyrelsen har gennemgAet og godkendt revisors forslag til efterposteringer og ovrige
reg

nskabsmessige andringer i forbindelse med reg nskabsafslutn ingen.

Sonderborg, den 29. april 2019

kasserer / medlem af bestyrelsen

Revisionscentret Sonderborg
Godkendt Revisionsaktieselskab
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LEDELSESPATEGNING

Ejerforeningen aflagger hermed resultatopgorelse

og balance for 2018 for

Ejerforeningen

Ringparken.
Foreningen beskaftiger sig med administration af ejerforeningens fallesudgifter.

Vierklarer:

.
.
o
.
.
.
.

At resultatopgorelse og balance er aflagt i overensstemmelse med vedtegterne.
At resultatopgorelsen og balancen giver et retvisende billede af foreningens aktiver og
passiver og finansielle stilling samt resultat.
At 6rsregnskabet indeholder alle foreningens aktiver og geldforpligtigelser samt alle irets
kendte indtagter og omkostninger.
At ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behaftet med ejendomsforbehold ud over de
i Arsregnskabet anforte.
At der er tegnet de i lovgivningen krevede forsikringer.
At der i den forlobne tid efter regnskabsirets udlsb ikke er indtruffet begivenheder, som i
vesentlig grad pivirker foreningens okonomiske stilling og, som ikke allerede er taget
hensyn til ved irsregnskabets udarbejdelse.
At der ikke verserer retssager eller andre forhold, herunder erstatningssager, som skonnes
at indebare en vasentlig risiko for foreningen.
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Bente Reib
Formand
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Per S. Jehsen

Nestformand

Svend Clausen
Kasserer / medlem af bestyrelsen Bestyrelsesmedlem

arius Danielsen
Administrator

Ejerforeningen Ringparken, Arsregnskab 201 8

DEN UAFHANGIGE REVISORS PATEGNING PA ARSREGNSKABET

Til medlemmerne i Ejerforeningen Ringparken
Konklusion
Vi har revideret irsregnskabet for Ejerforeningen Ringparken for regnskabsiret 1. januar 2018 til
31. december 2018, der omfatter resultatopgorelse og balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes
efter foreningens vedtagter.

Det er vores opfattelse, at drsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter
for regnskabsdret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med foreningens
vedtegter.
G rundlag for konklusion
Vi har udfart vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er geldende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er
narmere beskrevet i revisionspitegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
irsregnskabet". Vi er uafhengige af ejerforeningen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er galdende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opndede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Fremhavelse af forhold vedrorende revisionen
Arsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sedvanlig praksis for ejerforeninger de af
bestyrelsen godkendte budgettal for resultatopgorelse. Budgettallene, som dels fremgdr i en
sarskilt kolonne itilknytning til resultatopgorelsen har ikke varet underlagt revision.
Ledelsens ansvar for irsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et irsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med foreningens vedtegter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et drsregnskab uden vasentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af 6rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere ejerforeningens evne til at
fortsatte driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde Arsregnskabet pd grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere ejerforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af irsregnskabet
Vores mil er at opnd haj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet som helhed er uden vesentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspitegning
med en konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
at en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er geldende i Danmark, altid vil afdekke vasentlig fejlinformation, nir sidan
findes. Fejlinformationer kan opsti som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
vasentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pi
de okonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne traffer pA grundlag af Arsregnskabet.

Ejerforeningen Ringparken, Arsregnskab 20 1 8

DEN UAFHIENGIGE REVISORS PATEGNING PA ARSREGNSKABET

Som led i en revision, der udfsres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er geldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

' ldentificerer og vurderer vi risikoen for vesentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pi disse risici
samt opndr revisionsbevis, der er tilstrekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage vesentlig fejlinformation fordrsaget af besvigelser er hojere end ved
vesentlig fejlinformation forArsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvergelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesattelse af intern kontrol.
'Opn6r vi forst6else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne

udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af ejerforeningens interne kontrol.
. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmessige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af irsregnskabet pd grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der p6 grundlag af det opndede revisionsbevis er vesentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
ejerforeningens evne til at foftsatte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vasentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspdtegning gore opmerksom pd oplysninger herom i Arsregnskabet eller,
hvis sddanne oplysninger ikke er tilstrakkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er

'

baseret pd det revisionsbevis, der er opniet frem til datoen for vores revisionspitegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfsre, at ejerforeningen ikke lengere kan
fortsette driften.

'Tager vi stilling til den samlede presentation, struktur og indhold af drsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om irsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder pi en sddan mdde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Sonderborg, den 29. april 2019
Revisionscentret Sonderborg
Godkendt Revisionsaktieselskab
Cvr-nr. 38 95 13 94
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RESULTATOPGURELSE 1. JANUAR 2018

Budget
lndtagter
Kontingenter

Kelderleje

-

31. DECEMBER 2018

Budget Regnskab

Regnskab
2018

2019

730.400

8.000
0

2018

730.400

730.224
8.200

lkke afregnede vedr
tidligere varme/vand
Energirenovering
Renteindtegter

148.000
0

lndtagter i alt

886.400

Budget
2017

730.224 730.400
8.000
6.000

8.000

100
37.088

0
0

0

775.612

2017

0

0
0

(380)

738.400 737.844

0

0
0

736.400

Udgifter
in istrative udgifter
Bestyrelseshonorar
Kontorartikler
Advokat og revisor
Dataomkostninger
Generalforsamling
Porto, checkgebyr,
boksleje
Renter kreditorer
Varmeregnskab
Forsikring

Adm

67.000
6.000
10.000
7.000
2.000

64.500
11.767
6.688
6.651
1.743

64.500
6.000
10.000
6.000
1.000

62.000
6.144
13.531

1.152

62.000
4.500
10.000
6.000
1.000

4.000

3.500
215
26.159
73.856

4,000

3.343

3.000

0

0

0

26.000
75,000

25.466
73.006

25.000
70.000

0
27.OOO

80.000
203.000

195.078 192.500

25.000
120.000

114.302 110.000

145.000

138.123

6.1 15

190.757 181.500

Offentlige udqifter

Falles

el

Renovation

23.822

45.000

155.000

21.861

45.000

106.564 1 10.000
128.425 155.000

Reparation oo
vedlioeholdelse
Bygninger udvendige
Maling af
kaldervinduer/hoveddor
Bygninger indvendige,
trappevask
Bygninger indvendige,
maling opgange

6.209 50.000

20.000

2.208

20.000

5,000

0

5.000

0

20.000

57.000

55.916

55.000

54.000

55.000

10.000

4.861

30.000

10.000
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RESULTATOPGORELSE 1. JANUAR 2018

Bygninger indvendige, i
ovrigt
Energimerkning
lovpligtigt
Energirenovering
Energirenovering, renter
Altan projekt
EL-installationer
Kloak og WSinstallationer

24.491

5.000

2.687

5.000

0
0
59.000
7.500.000
10.000

0
1.096.159
15.496
186.617
8,709

0
0
0
0
10.000

18.640

25.000

0
0
2.000
1.006

0
0

0
10.000

30.000
25.000

87.900
0

30.000
25.000

28.426
23.185

30.000
25.000

10.000

3.663

10.000

18.299

20.000

10.000

14.467

10.000

26.847

10.000

30.000
50.000

29.490
78.000

19.500
78.000

19.500
77.000

35.000
77.000

120.000

91.125 121.500

70.300

0

.941.000

1.694.240 399.000

352.960 392.000

8.289.000

2.027.441 746.500

672.142 728.500

vaskerum
Udvendig anleg og
gdrdmandsmaskiner
Snerydning og
hekklipning
Lon tilvicevart - Marius
Lon tilvicevart Wieslaw
7

Resultat

ialt

31. DECEMBER 2018

5.000

Varmeanlag
Vaskerimaskiner og

Udgifter

-

(7.402.600) (1.251.829) (8.100)
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65.702

7.900

5

BALANCE PR 31. DECEMBER 2018

Budget
2019

Regnskab
2018

Budget Regnskab
2018
2017

Budget
2017

Aktiver
Tilgodehavender
Betalt ac. til Sonderborg
fjernvarme
Betalt ac. tilvand
Tilgodehavende
kontingenter m.m.

490.000
270.000
0

0

Tilgodehavende ialt

760.000

667.519

446.120 490.000
221.399 270.000

461.880 490.000
212.280 270.000

2.022

0

760.000 676.182

760.000

0

Likvider

6,518

Danske Bank
Andelskassen

322.747

376.441 233.076

Likvide beholdninger i alt

322.747

382.959

Aktiver i alt

0

0

6.518

0

322.658 183.375

233.076 329.176 183.375

1.082.747 1.050.478 993.076 1.005.358 943.375
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BALANCE PR 31. DECEMBER 2018

Passiver
Budget
2019

Egenkapitalved 6rets
begyndelse
Arets resultat

Egenkapital

ialt

Regnskab
2018

Budget Regnskab
2018
2017

(1.030.653)
221.176 221.176
(7.402.600) (1.251.829) (8.100)

(8.433.253) (1.030.653)

Budget
2017

155.474 155.475
65.702
7.900

213.076 221.176 163.375

Geld
Lanqfristet gald
LAn

1.063.930 1.122.930

0

0

7.672.070

172.070

0

2.022

5,000
5.000

4.098
5.000

5.000
5.000

35
5.000

5.000
5.000

0

0

0

6.346

0

0
10.000
0
0

4.385
14.448
0
0

0
10.000
0

0

11.329

0
10.000

0
0

0
0

760.000

Galdforpligtigelser i alt

760.000 759.450
9.516.000 2.081.131 780.000 784.182

Passiver i alt

1.082.747 1.050.478 993.076 1.005.358 943.375

Energirenoveringsprojekt
Andelskassen KK Altan
projekt
Kortfristet qeld
Skyldige kreditorer
Hensat til revisor
Afregning gamle
varmeAr lige rir
Afregning gamle
varme6r ulige Ar
Skyldig a-skat mv.
Skyldige Feriepenge
Anden Gald
Modtaget vand og varme
ac fra beboerne

760.000
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758.200

780.000

7

