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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsnapporten for Grundejerfuæningen Trankær af 7. maj 1997 for
rcgnskabsperioden 1. januar - 31 . december 2019.

Arsrapporten er dagt i overensstemmetse med årsregnskabsbvens bestemmelser br regnsl«absklasse A
samt fu reningens vedtægter.

Det er vor opffihe, at åsregnskabet glver et ætvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielb stiliry pr. 31 . december 2019 samt af foreningens aktivitebr for regnskabsåret 1 . januar - 31 .
december20l9.

Der er efter regnd<absårets aGluhing ikte indkuffet begivenheder, der væsenfligft vil kunne påvirke
vurderingen af breningens finansielle stilling.

Arsrapporten indstilles tl genenalbrsamlingens godkendelse.

Tranbjerg, den 10. januar 2020

t

Mads Sand
Trankærgådsvej 98
(formand)

f*" hltax
Tina Kristensen 

Y

TrankærVænge 37
(kasserer)

Thornas Birch
Tranlergårdwej 82
(næstturmand)

ø, {{-
Ærders Rib Espelsen
Tranlcærgårdsvei 100
(bestyrelsesmedlem)

TrankærVænge 10
(sekretær)

Pia §chmidt Binderup
Tnankærgårdsvej 22
(bestyreEesmedlem)
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Trankær af 7. maj 1997

Konklusion

Yi n?t revideret årsregnskab_et for Grundejerforeningen Trankær af 7 . maj 1 997 for regnskabsåret 1 . januar -
31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, heiunder anveidt regnskabspraksis.
Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskåSslovens bestemmålser samt foreningens veotægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiiriteter for regnskabsarei t.
januar - 31' december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser iamt foreningens
vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ilølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnst<åUef . Vi er uafhængige
af foreningen i overensstemmelse med internationale eiiske regler foi revisorer (IESBA's Etisli regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opffldt vores øvrige etiske forpligtelser-i hånh-old
til disse regler og krav.. Det er vores opfaftelse, at det opnåedeievisionsbeviJer tilstræ«åift og egnet som
grundlag for vores konklusion.

F rem hævelser af forh old ved rørende revisionen

Grundejerforenlngen Trankær af 7. m$ 1997 har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for
regnskabsåret 2019 valgt at medtage det af ledelsen godkendte iesultatbudget for id,tS og ZOZA.
Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været under6gt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Ledelsen har
endvidere ansvarel for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at uiarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besviielser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften; al oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvoidette er relevant; samlat udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskalsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likviåere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årcregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsenilig
fejlinformation, uanset 

-om 
denne skyldes besvigelser ellår fejl, og at afgive en revisionspåtegniig med en

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ei ikke en garantiior, åt en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og då yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.-Fejlin-formationer kan
opstå som lølge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiskå 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 professi6nel
skepsis under revisionen. Herudover:

)

)
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o ldentificerer 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 ikke 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.

. 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.

o 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 foreningens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skalvi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årcregnskabet 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.

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

Aarhus, den 10. januar2020

Revision spartnerselskab
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden,
og vise om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede kontingenter, er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret iforhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afuigelser i

forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede kontingenter i henhold til budget har været
tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

lndtægter
Kontingenter vedrø rende reg nskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Forslag til resultatdisponering
Under resultatdisponering indgår bes§relsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat,
herunder eventuelle forslag om overførsel til vejfond, f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige
vedligeholdelsesomkostninger på Grundejerforeningens arealer.

Balancen

Egenkapital
"Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resu ltat.

Under 'reserveret til vejfond' indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse af Grundejer-
foreningens arealer.

Øv rige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1 . januar - 31. december 2019

Kontingenter

lndtægter

Forsikring

Generalforsamling

Bestyrelsesmøder m.v.

Kontorhold m.v.

Porto og gebyrer

Snerydning, saltning og fejning

Regnskabsmæssig assistance

Vedligeholdelse af grønne arealer

Reparation af veje og stier

Reparation af vejbomme

Beskæring af pur

Beskæring af træer

Skilte

Hjertestarter

Omkostninger i alt

Resultat før rcnter

Renteudgifter, bank

Areb resultat

Forslag til resu ltatdisponering:

Arets reservation til vejfond

Renter af vejfond (reserveret
tilvejfond)

Overført fra reserveret til hensættelse

Overført restandel af årets resultat

177.325 97.600 138.823 97.600

0 0 0 9.000

177.325 97.600 138.823 88.600

Realiseret

2019

421.500

421.500

2.149

5.358

9.510

M8

3.074

21.355

11.000

160.697

0

0

0

25.484

0

5.100

24.175

Budget
(ejrevidereQ

2019

421.500

421.æ0

2.400

5.500

14.000

2.000

2.500

60.000

11.500

160.000

15.000

5.000

0

40.000

4.000

2.000

323.900

Realiseret

2018

421.500

421.500

2.108

2.611

10.016

75'.1

2.022

39.584

10.750

206.470

5.378

0

0

0

2.987

0

282.677

Budget
(ej revideret)

2020

421.500

421.500

2.400

5.500

14.000

2.000

2.500

50.000

11.500

160.000

15.000

0

15.000

40.000

4.000

2.000

323.900

120.000

0

-2.300

59.625

177.325

120.000

0

0

-22.400

97.600

120.000

0

0

18.823

138.823

120.000

0

0

-31.400

88.600
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Balance 31. december 20{9

Aktiver

Likvide beholdninger, vejfond:

Djurslands Bank, erhvervskonto

Nordea Bank, foreningskonto

Likvide beholdninger, vejfond

Likvid beholdning i øvrigt:

Nordea Bank, foreni ngskonto

Djurslands Bank, erhvervskonto

Likvide beholdninger

Aktiver

Passiver

Overført resultat

Overført af årets resultat

Overført resultat ultimo

Reserveret til vejfond primo

Arets reserver til vejfond

Omkostninger

Reserveret til vejfond ultimo

Egenkapital

Skyldige omkostninger

Kortfristede gæ Idsforp! igtelser

Gældsforpligtelser

Passiver

2019 2018

619.563

1.172.652

1.792.215

78.000

134.844

2.005.078

497.531

1.174.952

1.672.483

78.000

77.271

1.827.754

2.005.079 1.827.7il

142.739 123.916

59.625 18.823

202.364 142.739

1.674.515

120.000

-2.300

1.792.215

t.994.579

1.554.515

120.000

0

1.674.515

1.817.254

10.500 10.500

10.500 10.500

10.500 10.500

2.005.079 1.827.754


