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Ledeleespåtegnlng

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporEn for Grundgerhreningen Tranlcær af 7. maj 1997 for
regnskabspedoden f . ianuar - 31. deæmber 202O

Årsrapporten er aflagrt i overenssbinmelse med årsregnskabslorens bestemmetserfur regnskabsHasse A
camt foænlngens vedtægter.

Det er vor Opfattelse, at åqregnskabet giver et rertviEende bilede af forertngens akthrer, passiver og
finansielle sfilling pr. 31. dæmber 2020 samt af forenlrryens aktiviteter for regnd«absåret 1 . Januar - 31 .
december 2020.

Der er efter regmkabsårets arslutning il<ke indfufret begivenheder, der væsenUigt vil kunne påvirke
wrderingen af foreningens finansblle sttling.

Arsnapporten lndstllles fi I generahrsamtingens godkendelse.

Tnan§erg, den 29.01.2021

Mads Sand
Tranltærgårdwej 98
(ftrmard)

f,* tn'J{ø,r-

"* 
r,t*",-.r.t -

TrankærVænge 37
(l€sser€r)

Thomas Bircfr
Trankærgårdsvej 82
(næotbrmand)

MortDn Saxosen
Trankærgtårdsæj 106
(bestyrelsesrnedlem) (bætyrelsesmedlem)
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Den uafrrænglge revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Trankær af 7. maj 1907

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Trankær af 7. maj 1997 for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspmksis.
Arsregnskabet udarbejdes efter ålsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at åsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31 . december 2020 samt af resultatet af foreningens aldiviteter for regnskabsåret 1.

Januar - 31. deæmber 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens
vedtæ$er.

Grundlag for konkluslon

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
kav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabef . Vi er uaftængige
af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske reglerfor revisorer (IESBAs Etiske regler) og de
yderligere kav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opffldt vores øvrige etiske furpligtelser i henhold
til disse rcgler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

Fremhævelser af forhold ved rorend e revisionen

Grundejerforeningen Trankær at7- maj 1997 har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for
regnskabsårel2O2O valgt at medtrage det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2020 og 2O21.
Resultatbudgettet har, som detfremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsreg nskabet

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

overensstemmelse med årsregnskabslovens beetemmelser samtforeningens vedtrægter. Ledelsen har
endvldere ansvaretfor den lnterne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsenflig fejlinformation, uanset om denne sSdes besvigelser ellerfejl.

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

Revisors anenar for revisionen af årsreg nskabet

Vores mål er at opnå høj grad af slkkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garantifor, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere kav, der er
gældende iDanmark, altid vilafdække væsentllg fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatbner kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
foryentes, atde enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne tsæffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led ien revision, der udføres ioverensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
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o ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlirrformation i årsregnskabet, uanset om denne
s§ldes besvigelser eller fejl, ufformer og udfører revisionshandlinger iom reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for voies konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig feilinformation forårsaget af besvigelsår er højere eM ved
væsentllg fejllnformation forårsaget af fejl, idet besv§elser kan omfatte sammensvårgetser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

r Opnår vi forståelse af den interne kontro! med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men lkke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

. Tager vi stilling til, om den regnskabspmksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnslebemæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

. 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 våsenfli§
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til atfortsætte drtften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi ivoÅ
rwislonspåtegnlng gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnsløbet eller, hyis sådannE
oplysninger lkke er tilstrækkelige, modlficere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revlsionsbevis, der er opnåettem $ datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiventieder
eller forhold kan dog medførc, at foreningen ikke længere l«an fortsætte drifren.

o Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsegnskabet, herunder
noteoplysningerle, saml om årsregnskabet afspejler de underliggende trånsaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vikommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placerlng af revisionen samt betydeliæ revisionsmæssige observationer, herunder åventuelle betyOAige
mangler i intern kontrol, som vl ldentifrcerer under revisionen.

Aarhus, den 29. ianuar2A2l

BRANDT

Erik Dahl
§tatrsautoriseret revisor
MNE NR.3913
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Anvendt regnekabsPraksis

Arsrapporten for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for

regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter-

Formålet med årsrapporten er at give et refuisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden,

og vise om de budgetterede og hos medlemmErne opkrævede kontingenter, er tilstæh*elige.

Anvendt regnslcabspraksis er uændret iforhold tiltidligere år.

ResultatoPgørelsen
OpstlUtngsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens ahiviteter i det forløbne regnskabsår. 

,

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budættal for regnskabsåret er medtaget for at vlse afuigelser i

forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkævede kontingenter i henhold til budget har været

tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

!ndtægter
Kontingenter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgø relsen'

Omkostninger
Omkostninger ved rørende regnskabsperioden ind går i resultatopgørelsen'

Finanelelle postor
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender'

Forslag til resultatdisPonerlng
Under resultatdlspon"rirg lndgår bestyrelsens forslag tll disponering af regnskabsperiodens resultat,

herunder eventuelle torstag om overførsel til vejfond, f.eks. reservation af beløb til dækning af femtidige

vedligeholdelsesomkostninger på Grundeierforeningens arealer.

Balancen

Egenkapital
"Overfø rt resultat m.v.' lndehol der akku muleret resu ltat'

Under ,reserveret til vejfond' indregnæ beløb reservelet til fremtidig vedligeholdelse af Grundejer-

foreningens arealer.

Øvrlge gældsforp ligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi'
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Resultatopgørelse I . januar - 31 . decembe r 2020

Kontlngenter

lndtægter

Forsiking

Generalforsamling

Bestyrelsesmøder m.v.

Kontorhold m.v.

Porto og gebyrer

Snerydning, saltning og fajning

Regnskabsmæsslg asslstance

Vedllgeholdelse af grønne arealer

Reparation af veie og stier

Reparation af veibomme

Beskæring af pur

Beskæring af træer

Skilte

ØvÅge

Omkostnlnger I dt

Ræultat før renter

Renteudgifrer, bank

ArAs resultat

Forslag tll resultatdisponering:

Arets reservation til vejfond

Renter af vejfond (reserveret
tilvejfond)

Overført fra reserveret til hensættelse

Overført restandel af årets resultat

Realiseret Budget Reallseret Budget
(ej revideret) (ej revideret)

, 2(n0 2020 2019 2A21

421.500 421.500 421.500 421.500

. s?1.500 421.500 42r.500 421.fl)0

2.æ0 2.149 2.500

5.500

14.000

800 5.500 5.358

3.150 14.000 9.5't0

2.143 2.000 448 2.000

4,708 2.500 3.074 3.500

7.088

11.2W

157.000

30.762

0

0

2,.7U

15.000

0

'15.000

50.000 21.355 65.000

11.500 11.000 12.000

160.000 160.697 160.6€t0

0 350.000

00
0 36.000

40.000 25.4u 25.7N

0 4.000 0 4.000

2.000 5.100 2.000

2Å1.837 323.900 24.175 682.920

179.863 97.G00 177.325 -261.420

7.852 9.000 8.000

, 171.811 88.600 177.928 -269.420

120.000 120.000 120.000 120.000

0

.350.000

-39.420

.2&.420

00
-8.709 0

0

-2.300

60.520 -31.400 59.625

171.811 88.600 177.325
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Balance 31. december 2020

Aktiver

Likvide beholdninger, vejfond :

Djurclands Bank, erhvervgkonto

Nordea Bank, foreningskonto

Likvide beholdninger, vejfond

Likvid beholdning i øvrigt:

Nordea Bank, foreningskonto

Djurslands Bank, erhvervskonto

Lllcvide beholdnlnger

Aktiver

Passiver

Overført resultat

Overført af åreb reeultat

Overfert ræultat ultlmo

Reserveret til vejfond primo

Åreh reserver til vejfond

Omkostninger

Reeeryeret ti! veifond ultimo

Egenkaplta!

S§yldige omkostninger

Skyldig revisor

Kortfristede gældsforpllgtelcer

Gældsforpligtelser

Paselver

2020 2019

615.698

1.167.808

1.783.506

77.000

320.927

2.r81.'[3g

619.563

1.172.652

1.792.215

78.000

1U.W
2.005.079

2,181.133 2.005.079

202.W 142.739

60.5æ - 59.625

2d2.8u 2A2.gU

1.792.215

120.000

€.709

1.903.St6

2.166.390

1.674.515

120.000

-2.3æ

1.792.215

1.994.579

4.æ3 0

10.500 10.500

15.043 {0.500

15.043 10.500

2.181.'[33 2.005.079


