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Ledelseepltegnlng

Bestyrelsen har behandbt og godkendt 6rsrapporten for Grundejerforeningen Trankar af 7. maj 1997 for
regnskabsperftrden 1. januar - 31 . deoember 2014.

A'rsrapporten er afbgt i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasss A
samt foren ingens vedtagfier.

Det er vor opfiattelse. at lrsregnskabet girrer et retuisende ltllede af breningens aktirrer, passivar og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsdret 1. januar - 31.
december 2014.

Der er_efler regnskabs6rets-afslutning ikte indtrufiat begivenheder, der vasen0(;t vit kunne pAvirke
wrderingen af breningens finansielte stilling.

Arsrapporten indgtilles tit generalforsamlingens goctkendebe.
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Tranbierg, den 5. marts 2015
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Den uafhangige revisors p6tegning pi Arsregnskabet

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Trankar af 7. maj 1997
Vi har revideret arsregnskabet for Grundejerforeningen Trank@r for regnskabsaret f. ianuar 2013 - 3'1.

december 20'14, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet
udarbejdes efter arsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtagter.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet
Grundejerforeningens ledelse har ansvaret for udarbeidelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Grundejerforeningens ledelse har endvidere ansvarel
for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vasenllig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udforte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pi grundlag af vores revision. Vi har udfort
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk
revisorlovgivning. Dette krever, at vi overholder etiske krav samt planl@gger og udforer revisionen for at
opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vasenflig fejlinformation.

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opne revisionsbevis for belob og oplysninger i

arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici
for vasentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor inlern kontrol, der er relevant for grundejerforeningens udarbejdelse af et
ersregnskab, der giver et revisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efier omslandighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
grundejerforeningens kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige samt den samlede
prasentation af 6rsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabseret 't.
januar - 31 . december 2014 i overensstemmelse med ersregnskabsloven saml foreningens vedt@gtef

Supplerende oplysninger vedrorende forstaelse af revisionen
Grundejerforeningen har som sammenligningstal i resultatopgorelsen for regnskabet 2014, medtaget det af
generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2014 og det af bestyrelsen udarbejdede resultatbudget for
20'15. Resultatbudgefterne har, som det fremgar af Arsregnskabet, ikke verei underlagt revision.
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Arhus, den 5. marts 2015

Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for 2014 er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A sami foreningens vedtegter.

Formalet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden,
og vise om de budgetterede og hos medlemmerne opkravede konlingenter, er tilstrekkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uendret iforhold til tidligere ar.

Resultatopgorelsen
Opstillingsform
Resultatopgorelsen er opstillet, s6 denne bedst viser foreningens aktiviteter i det forl@bne regnskabs6r.
De i resultatopgorelsen anforte ureviderede budgettal for regnskabsaret er medtagel for at vise afvigelser i

forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkr@vede kontingenter i henhold til budget har v@ret
tilstrekkelige til at dakke omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtagter
Kontingenter vedrorende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen.

Omkostninger
Omkostninger vedrorende regnskabsperioden indger i resultatopgorelsen.

Finansielle poster
Finansielle indtagter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regn-
skabsperioden.

Finansielle indtegter bestar af renter af bankindestaender.

Forslag til resultatdisponering
Under resultatdisponering indg6r bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat,
herunder evenluelle forslag om overforsel til vejfond, f.eks. reservation af belob til da-.kning af fremtidige
vedligeholdelsesomkostninger pe Grundejerforeningens arealer.

Balancen

Egenkapital
"Overfort resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat.

Under "reserveret til vejfond" indregnes belob reserveret lil fremtidig vedligeholdelse af Grundejerfor-
eningens arealer.

Ovrige galdsforpligtelser
Ovrige galdsforpligtelser vardiansatles til nominel vardi.
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Resultatopgsrelse 1. januar - 31. december 2014

Kontingenter

Indtegter

Tinglysning

Forsikring

Generalforsamling

Bestyrelsesmoder m.v.

Kontorhold m.v.

Porto og gebyrer

Snerydning og grus

Regnskabsmassig assistance

Vedligeholdelse af gronne arealer

Reparation af veje og stier

Skilte

Ovrige

Omkostninger i alt

Resultat for renter

Renteindt@gler, bank

Arets resultat

Forslag til resullatdisponering:

Arets reservation til vejfond

Renter af vejfond (reserverel
til veifond)

Omkostninger (reserveret til ve.ifond)

Overfort restandel af arets resultat

131.877 66.000 158.607 -53.800

2.032 23.000 22.905 0

133.909 89.000 .181.512 -53.800

Realiseret

2014

42't .525

42't,525

0

1.988

2.781

8.355

2.461

750

77 .578

9.875

181.941

1.228

1.755

536

289.648

'120.000

2.O32

0

11 .877

133.909

Budget
(ej revideret)

2014

421.500

421.500

0

2.O00

1.800

9.500

2.000

1 .500

95.000

9.700

170.000

60.000

4.000

0

355.500

Realiseret

2013

421 .500

421.500

0

1 .948

1.U4

9.359

1 .830

't .185

50.691

9.625

155.596

31.115

0

262.893

Budget
(ej revideret)

2015

42',t .500

421.500

15.000

2.000

2.800

1 1.000

2.000

1.500

95.000

10.000

170.000

160.000

4.000

2.000

475.300

'120.000

0

0

- 173.800

-53.800

'120.000

23.000

0

- 54.000

89.000

120.000

22.905

-32
38.639

181.512
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Balance 31. december 2014

Aktiver

Likvide beholdninger, vejfond:

Djurslands Bank, erhvervskonto

Djurslands Bank, hojrentekonto

Nordea Bank, pluskonto fast rente

Nordea Bank, foreningskonto

Likvide beholdninger, vejfond

Likvid beholdning i ovrigt:

Djurslands Bank, erhvervskonlo

Likvide beholdninger

Aktiver

Passiver

Overfort resultat

Overfort af erets resultat

Overfort resultat ultimo

Reserveret til vejfond primo

Arets reserver til vejfond

Renteindtagter

Omkostninger

Reserveret til vejfond ultimo

Egenkapital

Skyldige omkostninger

Kortf ristede galdsforpli gtelser

Galdsforpligtelser

Passiver

1.741.280 1.590.898

276.591 237 .952

11.877

288.468 276.591

1.302.883

'120.000

2.O32

0

1.424.915

1.7r 3.383

1.160.010

120.000

22.905

-32
1.302.883

1.579.474

27.897 11.424

27.897 11.424

27.897 11.424

1.74't.280 1.590.898
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2014 2013

4 t 3.599

544.464

0

346.102

1.304.165

437 .115
,t.741.280

413.599

544.096

328.320

16.868

1.302.883

288.0'15

1.590.898


